
H/F Hestholm ordinær generalforsamling 2019 afholdes 
søndag den 10. marts 2019 kl. 10.00   i Tapetens store mødesal       
Magleparken 5, 2750 Ballerup               (bus 156 kører lige til døren) 

 

Dagsorden: 

 

1:    Valg af dirigent 

2:    Valg af stemmeudvalg 

3.    Mundtlig årsberetning ,        Skriftlig beretning er på   Bilag 1 

4:    Regnskab     Bilag 2 

5:     Indkomne forsalg 

5.1    Kalmar hegn og hæk højde (Have 175 Martin)   Bilag 3 

5.2  Ændring af ordensregler (Bestyrelsen)   Bilag 4 

5.3 Fælles brandforsikring (Bestyrelsen)   Bilag 5 

5.4 Nedrivning af nuværende og opførsel af ny kontorbygning (Bestyrelsen) Bilag  6 

5.5 Anskaffelse af hjertestarter til Lillelund (have 273 Svend Bjerne) Bilag 7 

5.6 Køkken affaldscontainer med fri åbningstid.  (Have 175 Martin) Bilag 8  

5.7 Vejbump (Have 175 Martin)    Bilag 9 
 
 
6: Budget      Bilag 10 
 
 
7:  Valg. 
 

Formand     vælges for 2 år      Nuværende Anne Marie Brandt        Genopstiller ikke 

Der har henvendt sig 2 kandidater og de fortæller om sig selv på   Bilag 11 

Kasserer vælges for 1 år      Nuværende Karen Offenberg        Genopstiller ikke 

2 Bestyrelsesmedlemmer   vælges for 2 år       nuværende Arnt Winter/ Anders Clausen 

       Begge genopstiller 

(I bestyrelsen nu og ikke på valg i år, Helle Ettrup og Jan Bach) 

 

 

Fortsættes på bagsiden 

 



 

 

 

1-2 Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år   nuværende Camilla og Åge Genopstiller ikke 

 

Revisor   vælges for 2 år      Nuværende Søren Krohn  Genopstiller 

(Revisor ikke på valg i år Pia) 

 

Revisorsuppleant  vælges for 2 år    Nuværende Tine Faber have 237 Genopstiller 

(revisorsuppleant ikke på valg i år, Grethe Hansen) 

 

Vurderigsmand      vælges for 2 år  nuværende  Ove Jensen/ Darryn Dobbs Begge genopstiller 

 

Vurderingsmand   Vælges for 2 år   nuværende Kim Larsen  Genopstiller ikke 

 

Vurderingsmand   Vælges for 1 år      pt. ubesat 

 

(vurderingsmænd ikke på valg i år  Schott Tayler og Peter Trust ) 

 

8. Eventuelt        ( Der kan intet vedtages under dette punkt) 

 

 

   Vel mødt Bestyrelsen  

 

 

 

 

 

 
HUSK!  Standerhejsning søndag den 31. marts 2019 kl. 10.00 ved kontoret. 

      

 



Bilag 1       Skriftlig Årsberetning 2018. 

Året 2018 har været et meget specielt år, idet vi har haft den mest fantastiske havesæson med 

sommervejr og varme i mere end 4 måneder. 

Vi kunne starte havesæsonen efter en mild og fin vinter, hvor vi har været forskånet for hærværk 

og indbrud, så det var med stor glæde og store forventninger til havesæsonen, vi holdt 

standerhejsning sidst i marts måned. Allerede midt i april viste vejret sig fra sin allerbedste side, og 

fra omkring 1. maj havde vi højsommer, ingen regn og masser af solskinstimer. 

Der var fra sæsonstart lavet aftale med nyt firma til at holde vores grønne områder pæne og 

nyklippede, samtidig kan det nye firma være os til gavn fremover, idet vi gennem det nye firma 

også kan leje maskiner, gravemaskine, flishugger m.m. eller få hjælp til større opgaver, som vi ikke 

selv kan håndtere. 

Sommeren blev som vi alle husker meget varm og meget tør, det betød at vores Sct. Hansbål blev 

aflyst, da der var udstedt forbud mod afbrænding af bål og brug af grill, det var selvfølgelig rigtig 

ærgerligt, men vi valgte som flere andre steder at aflyse. Dette afstedkom lidt mudren i krogene 

og lidt skriveri på FB, men beslutningen var truffet og vi vil fremover have en plan B klar, hvis 

lignende sker. Vores stikontrol i 2018 gik primært på hegn og hække, det har også givet anledning 

til skriverier, men der er regler som siger at højden på vores hække er 1 ,80m. Vi mener dette er 

afklaret og er faktisk tilfredse med vores område og mener stadig at vi har en pæn haveforening. 

Foreningens loppemarked forløb som altid fint, der var mange sælgere og også mange ”købere”. 

Vi havde allieret os med en pølsemand, så der var mulighed for at få lidt spiseligt, ligesom der var 

mulighed for at købe drikkevarer. 

Da vores præmiehaver fra 2017 havde valgt hvilke haver der skulle indstilles til præmie 2018, var 

havekonsulenten rundt i de indstillede haver, præmiehaver blev udvalgt, og selv om det var meget 

tørt og de fleste haver var meget berørte af tørken, blev der udvalgt årets præmiehaver, og 

havekonsulenten syntes faktisk der så fint ud i hele foreningen. Og i forbindelse med 

præmiehavevandringen, var det meget overraskende at se, hvor mange der trods vejret deltog og 

var med rundt. Turen rundt til præmiehaverne foregik i august, og lige netop den dag, fik vi en 

meget tiltrængt gang regnvejr. 

Henover sommeren og efteråret, har bestyrelsen arbejdet hårdt på at få lavet en ny hjemmeside, 

som virker og som overholder de nye regler omkring persondata. Det skulle meget gerne hen ad 

vejen være en god erstatning for Hestholm Nyt, og i dag har næsten alle vores havelejere 

computer, så man kan gå på nettet og finde alle relevante oplysninger.  Vi har ligeledes brugt 

meget tid på at få a’jour ført foreningens forretningsorden, så der ikke er tvivlsspørgsmål til 

hvordan tingene fungerer. 

  

Året har på trods af varmen og tørken været præget af livlig aktivitet i haverne, der er blevet 

bygget og renoveret, og der har også været aktiviteter rundt omkring i foreningen med 

beskæringer og andre gøremål på vores fælles arealer, dette siger vi stor tak for, til vores  

 

Fortsættes på bagsiden 



 

skraldemænd og til eliteholdet. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at der er sket en udskiftning 

i haverne rent aldersmæssigt, der er kommet mange småbørnsfamilier herud, og dette er også 

grunden til vores etablering af vejbump på vores asfaltveje. Der er kommet mange reaktioner på 

disse, men det var et stort ønske, da der blev kørt alt for stærkt på vejene,  og da det blev fremsat 

på generalforsamlingen i 2018 og vedtaget, er der så nu etableret de meget omdiskuterede bump. 

Efteråret er som altid lidt travlt i foreningen, der skal gøres klar til vintersæsonen. Vi er i gang med 

planlægning, tegning af nyt kontor, der skal søges byggetilladelse, når alt ligger klar, og vi har haft 

5 års gennemgang af vores område i forbindelse med kloakeringen, der er stadig visse steder, hvor 

der skal fyldes mere jord på, dette vil blive udført i løbet af foråret 2019. Vi er også godt i gang 

med at tænke fremad på den nye sæson, og i den forbindelse har bestyrelsen også tænkt nye 

tanker omkring nye tiltag, som forhåbentlig bliver til glæde for alle.  

Vi kan fortælle at der i år er foretaget 31 vurderinger, solgt 22 huse og lavet 3 

familieoverdragelser/ændringer på lejekontrakt. 

 

Fremtidsplaner 2019. 

Der vil i det nye år igen være en del arbejde i vores haveforening, der skal som skrevet tidligere 

udføres jordarbejder på vores grønne arealer, grus på vejen ned til trailerpladsen, der skal 

arbejdes videre med kontorbygning/containerplads.  

Bestyrelsen vil gerne være mere synlig fremover, og vi har et stort ønske om at der bliver etableret 

nogle nye  udvalg/foreninger, tænker aktiviteter for børnefamilierne, nogle flere 

fællesarrangementer osv.  Har fra en anden forening herude fået positive tilkendegivelser på, at 

det kan være med til at skabe et bedre sammenhold mellem de forskellige grupper af havelejere. 

Tænker at et sådant udvalg kunne medvirke og komme med gode ideer til aktiviteter herude, det 

være sig Sct. Hansfest, loppemarked, sommerfest, fælles spisearrangementer, sport, vandreture 

osv.osv. mulighederne er mange og nye tiltag og ideer er meget velkomne.  Vi vil også gerne bede 

om nye kræfter til afhjælpning af vores skraldemænd, der må være nogle som vil bruge et par 

timer til hjælp for foreningen. Og derudover modtager vi rigtig gerne henvendelser fra jer, hvis I 

har et ønske om at hjælpe til eller måske har en god ide.  Vi vil fortsat MEGET gerne have at 

haveforeningen er et rart sted at være for os alle sammen. 

2019 bliver forhåbentlig et godt og spændende år, vi i bestyrelsen vil gøre vores bedste for det.  

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i 2019, nuværende formand, næstformand og vores 

områdeformand, og derudover skal der også vælges ny kasserer.   

 

Vand koster kr. 54,82 pr m3 i 2019, (mod kr. 49,48 i 2018)  

  

    



Bilag 2 

 

H/F Hestholm    Regnskab 1-1-2018 til 31-12-2018 

Efterfølgende sider viser regnskabet og statusopgørelse, bemærk at alle indtægter er med 

(Minus) – foran og udgifter har ingen fortegn. 

 

Bemærkninger, angivet med side nr  og konto nr. 

 

Regnskab Side 3 konto nr 3899. Regnskabet viser et overskud på kr. 99.811,92  

Der var i budget for 2018 regnet med et underskud på kr. 34.269,00, så det er gået lidt 

bedre end forventet. 

 

Regnskab Side 3  konto nr 2690, der er i regnskabet medtaget kr. 250.000,00 som er 

henlagt til byggekonto til nyt kontor. Det betyder at de regnskabsmæssig er betalt i 2018. 

 

Side 1 af Statusopgørelse pr 31-12-2018  

Konto nr 4220  Al-Bank Driftkonto   kr. 799.770,20 hvor der skal fratrækkes kr. 250.000,00 

som er overført til byggekonto, men ikke flyttet til selvstændig konto endnu. = kr. 

549.770,20 

Konto nr 4250 Al-bank mobilpay kr. 3.022,75 

Likvider som umiddelbart kan bruges = penge på bankkontoen pr. 31-12-2018 

= kr. 552.278,95 
 

Konto nr 4230 Al-Bank Jubilæumsopsparing kr. 40.159,06 er hensættelse til næste 

jubilæum (60 år i 2026) 

 

Konto nr 4240  Al-Bank Deponering. Ved handler med kolonihavehuse indsættes købssum 

på denne konto og de udbetales derfra snarest til sælger, så denne konto kan ikke 

medregnes til Hestholm økonomi. 

 

Foreningsmæssig værdi = det beløb det enkelte havelod ejer af fælles ting samt betalt del 

af fælles kloakering og festhus Lillelund. 

 

Have betalt for Lillelund og kloak                         Kr. 59.348 

 

Have betalt kloak, med på lån til Lillelund          Kr. 54.893  

 

Have betalt Lillelund, med på lån til kloak          Kr.  25.597 

 

Have med på lån til Lillelund og kloak    Kr.  21.143   

















Bilag 3   Kalmar hegn og hæk højde  (Have 175 Martin) 

Kalmar hegn bør være frivilligt 
Hæk højde bør være frivillig, så længe den bliver passet (klippet 1 gang årligt, ikke hænger ud på 
stierne osv) 

 
Bilag 4  (Bestyrelsen) 

 
Bestyrelsens forslag til ændring af ordensbestemmelser. 

Ændringer er vis i fed kursiv 
Præcisering af regler om hæk, træer og hegn 

 

1.7  

Hækbeplantning må ikke overstige 1,80 meter, men må gerne af vækstmæssige grunde holdes 

lavere, såfremt enighed herom kan opnås med nabo. 

Ændres til: 

Der skal være levende hæk mellem 2 havelodder og mod grønne områder. 
Bestyrelsen kan ansøges om at hegn mellem haveloder bestående af armeringsnet og 
hurtigvoksende planter. 
Der må gerne være hæk indenfor kalmarhegnet. 
Højden på hæk må max være 1,8 meter. 
Hække skal klippes mindst en gang om året. 
 

1.8   

Hækken skal klippes mindst en gang om året. 

Ændres til: 

Evt. plankeværk eller flethegn skal holdes mindst 1 meter inden for haveloddets grænser, 
gælder mod sti, rotunder nabo og grønne områder. Og må max. være 1,8 meter i højden. 
 
1.9 

 Ingen nye enkelt stående træer må plantes nærmere end 2,5 meter fra skel. Hvis der 

opstår uenighed mellem naboer om enkeltstående træer på haveloddet over 6,5 meter i 

højden, eller rækker af træer der udgør et hegn, kan sådanne sager afgøres af 

bestyrelsen, såfremt der foreligger skriftlig klage fra den ene part. 

Ændres til: 

Ingen nye enkelt stående træer må plantes nærmere end 2,5 meter fra skel. 
Gælder dog ikke hvis enkelt stående træer holdes under 1,8 meter højde 
Dog skal alle buske (bortset fra hæk) og træer altid plantes mindst 1 meter fra skel.  
Hvis der opstår uenighed mellem naboer om enkeltstående træer på haveloddet over 6,5 

meter i højden, eller rækker af træer der udgør et hegn, kan sådanne sager afgøres af 

bestyrelsen, såfremt der foreligger skriftlig klage fra den ene part. 

 

Fortsættes på bagsiden 

  



 

 

1.12   

 Medlemmerne er pligtige at holde det opsatte hegn af kalmarbrædder, således at det 

fremstår i sort træbeskyttelse, på alle sider, i en god vedligeholdelsesstand hvorved 

forfald undgås. 

 

Ændres til: 

Hvor der er kalmarhegn, skal det være vedligeholdt og malet med sort træbeskyttelse på alle 
sider. 
Kalmarhegn skal være åbent mellem brædderne og må max være 1,2 meter højt. 
Der må gerne anbringes åbent dyrehegn indenfor kalmarhegnet. 

 
 
Placering af grænsen for haveforeningen og den enkelte haves vedligeholdelse af eget 

kloaksystem. 

 
1.14 ny tekst. 
Afløbs installationer skal vedligeholdes af den enkelte have indtil tilslutning til 
hovedledninger, uanset om rør ligger i haven eller på fællesarealer.  
Vedligeholdelse gælder også forstoppelser 
 
Nuværende 1.14 ændres til 1.15 med samme tekst som nu 
Hvis haven ikke holdes i ordentlig stand og dette ikke bliver bragt i orden efter skriftlig 
besked fra bestyrelsen, er denne bemyndiget til at engagere et haveservicefirma til at 
bringe haven i orden for medlemmets regning 
 

 
Bilag 5  (Bestyrelsen) 

 
Fælles brandforsikring i Hestholm. 
Fra 1 jan 2019 er det af Kolonihaveforbundet påbudt at den enkelte have har tegnet 
brandforsikring. 
 
Via kolonihaveforbundet kan der tegnes en fælles forsikring, omfattende brand, el-skade og 
grundejeransvar, som gælder alle 294 havelodder. 
 
Med vores nuværende maksimale størrelse på hovedhuse på 50 m2 koster det kr. 265 om året 
pr have.  
Stiger lidt   når / hvis vi får love til at bygge mere.  Eks. koster 70 m2 kr. 295 pr år. 
Det er hele haveforeningen der skal være med og præmien opkræves via havelejen. 
 

Husk ved en afstemning, er det enten fælles forsikring for alle eller ingen 
 
 

  



Bilag 6  (Bestyrelsen)   

   
Ny kontor, lager og værksteds bygning i Hestholm 
På generalforsamlingen i 2018 blev der bevilliget 250.000 kr. til ny kontorbygning. 

Den er fortsat på projektering stadiet. 

Det er planen, at der laves en ny bygning ud over den nuværende med ca. 114 m2 bygning under tag.  

Dertil ca. 32 m2 åbent område under tag. 

Det opføres som en træbygning med skråt tagpap tag med fald ud mod Morgenfruestien. 

Der er tænkt en byggetid på ca. 3 år, da store dele af arbejdet tænkes udført med frivillig arbejdskraft, 

bl.a. med hjælp af eliteholdet og som fællesarbejde. 

 

Ved at udføre det som en bygning uden om den bestående, kan det nuværende kontor mv. bruges i en 

stor del af byggeperioden. 

Selve planlægningen er kommet langt, men da der skal søges byggetilladelse til det, kræver det meget 

af tegninger og beregninger især af spær og isolering. Også det er delvis udført som frivilligt arbejde. 

På generalforsamlingen vil vi vise nogle skitser af det planlagte. 

 

De i 2018 hensatte beløb på kr. 250.000 er trukket ud af regnskabet og overført til en separat 

byggekonto. 

 

Generalforsamlingen 2019 søger om at bevillige yderligere 200.000 kr., det kan gøres uden stigning i 

havelejen, og uden at tære ret meget på foreningens formue. 

 

Tegningen viser det gamle kontor og gården med den nye bygning ”oveni”.  

 

 
 

Bilag 7 ,  8 og 9 er på bagsiden 



 

 

 

 

Bilag 7   Hjertestarter.     (Have 273   Merlyn og Svend Bjerne)  

 
HF Hestholm indkøber og opsætter to (2) hjertestartere. En placeres ved fælleshuset Lillelund og en 
ved kontoret. (Bestyrelsens bemærkning: Der er allerede opsat hjertestarter ved kontoret i 2015) 
 
Omkostninger: Ca. kr. 20.000,00 pr stk. 
 
Vi synes at det ville være passende at der opsættes hjertestartere i vores haveforening. Med næsten 
300 haver, hvilket vil sige omkring 600 mennesker +/-, vil der være en potentiel risiko for at nogen af 
os på et eller andet tidspunkt vil få brug for en sådan. 
 
Det har vist sig at der i dagens Danmark er stadig flere der overlever et hjertestop takket være de 
mange hjertestartere der er opsat i tættere befolkede områder, men et sted som her er der lang til 
den nærmeste, hvorfor vi synes det vil være en god investering for haveforeningen. 

 

Bilag 8  Køkken affalds container.   (Have 175 Martin) 

Det er utilstrækkeligt, at vi kun kan komme af med husholdnings affald de 2-4 timer, 1-2 gange 
om ugen. 
Foreslår at lille låge på siden af containeren altid (i sommerhalvåret) er ulåst, og at der udvises 
respekt for omkring liggende huse ved ikke at smække med lågen. 
 
 

 
Bilag 9   Vejbump  (Have 175 Martin) 

 
Markerings pælene bør placeres uden for asfalten, således at 2 biler kan passere hinanden. 
Formålet er at nedsætte hastigheden, ikke lave trafikprop. 

 
 



Bilag 10 

Budget 2019 H/F Hestholm 

Konto Tekst 
Budget 

2018 

Realiseret 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2019 
1000 Resultatopgørelse     

1100 Haveleje     

1110 Haveleje -1.799.280 -1.799.280,00 -1.799.280  

1199 Haveleje i alt -1.799.280 -1.799.280,00  -1.799.280 

1200 Gebyrer     

1210 Fællesarbejde  -33.660,00 0  

1220 Rykkergebyr  -750,00 0  

1230 Administrationsgebyr  -3.500,00 0  

1240 Stikontrol  -6.120,00 0  

1299 Gebyrer i alt 0 -44.030,00  0 

1300 Vurdering     

1310 Vurdering gebyr  -36.000,00 0  

1330 Vurdering udgifter  32.643,00 0  

1399 Vurdering i alt 0 -3.357,00  0 

1400 Køb/Salg/Overdragelse haver     

1410 Venteliste gebyr  -20.000,00 0  

1420 Indmeldelse gebyr  -23.500,00 0  

1430 Salg/overdragelse gebyr  -23.000,00 0  

1440 Salg/overdragelse udgifter  22.800,00 0  

1499 Køb/Salg/Overdragelse haver i alt 0 -43.700,00  0 

1500 Festhuset Lillelund     

1510 Lejeindtægt - festhus -40.000 -41.298,56 -40.000  

1520 El - festhus 10.000 8.265,30 10.000  

1530 Forsikring - festhus 10.000 9.884,24 10.000  

1540 Vand-/afledning - festhus 500 1.314,04 1.500  

1550 Diverse adm.udg. - festhus 15.000 13.256,66 15.000  

1555 Udlejer  12.688,95 12.700  

1560 Vedligeh. bygning - festhus 25.000 12.747,66 25.000  

1570 Inventar - festhus 5.000 1.020,23 5.000  

1599 Festhuset Lillelund i alt 25.500 17.878,52  39.200 

1600 Kalmarbrædder     

1610 Salg af kalmar  -8.925,00 0  

1699 Kalmarbrædder i alt 0 -8.925,00  0 

1700 Foreningsblad     

1710 Annonceindtægter -5.000 0,00 0  

1720 Foreningsblad udgifter 2.600 561,63 0  

1799 Foreningsblad i alt -2.400 561,63  0 

1800 Administration     

1810 Honorar bestyrelse m.v. 99.339 99.008,00 99.339  

1820 Bestyrelsesmøder og revision 8.000 6.243,04 8.000  

1830 Generalforsamling 20.000 20.087,28 20.000  

1840 Telefon/net/web 20.000 15.702,50 20.000  

1850 Kontorartikler/tryksager 10.000 5.780,60 10.000  

1860 Transportgodtgørelse/diæter 2.000 0,00 2.000  

1870 EDB-udgifter 5.000 4.965,00 5.000  

1880 Gebyr AL-Bank drift 1.000 756,00 1.000  

1890 Gebyr Nets 7.000 6.660,93 7.000  

1899 Administration i alt 169.237 159.203,35  172.339 

1900 Faste udgifter     

1910 Kontingent forbund 77.616 79.315,25 92.881  

1920 Kontingent kreds 17.640 17.640,00 17.640  

1930 Jordleje stat 491.271 491.274,00 521.500  

1940 Dækningsafgift kommune 150.113 150.113,03 150.310  

1950 Forsikringer 14.000 15.168,91 16.000  

1960 El - kontor 5.000 4.211,74 5.000  

1970 Vand-/afledning kontor 1.500 259,52 500  

1999 Faste udgifter i alt 757.140 757.982,45  803.831 



Konto Tekst
Budget 

2018

Realiseret 

2018

Budget 

2019

Budget 

2019

Budget 2019 H/F Hestholm

2000 Vand-/afledningsafgift
2010   Vand/afledning Novafos a/c 416.670 326.633,98 416.670

2020   Vand/afledning Novafos afregning 0 -126.222,03

2030   Vand/afledning medlemmer -352.800 -367.152,24 -352.800

2040   Vand/afledning festhus -1.314,04 -1.500

2050   Vand/afledning kontor -259,52 -500

2099 Vand-/afledningsafgift  i alt -152.230 -168.313,85 61.870

2100 Vedligeholdelse

2110   Foreningsanlæg 100.000 109.630,56 100.000

2120   Kontorbygning 20.000 500,00 20.000

2130   Småanskaffelser 5.000 7.411,27 10.000

2140   Kontor 3.000 1.073,95 3.000

2150   Maskiner 20.000 13.350,68 20.000

2160   Fællesarbjede 13.000 13.821,51 13.000

2170   Elitehold 15.000 21.210,61 15.000

2180   Vintervedligeholdelse 6.500 9.983,85 10.000

2190   Græsslåning 133.000 132.999,98 133.000

2199 Vedligeholdelse i alt 315.500 309.982,41 324.000

2200 Kloak/vand vedligehold

2210   Kloak faste udgifter 26.000 44.233,84 30.000

2220   Kloak diverse 10.000 16.984,81 20.000

2230   Vand faste faste udgifter 1.187,50 5.000

2240   Vand diverse 5.000 8.344,98 15.000

2299 Kloak/vand vedligehold i alt 35.000 70.751,13 70.000

2300 Renovation

2310   Dagrenovation 274.302 282.273,25 283.213

2320   Haveaffald 80.000 74.031,82 80.000

2330   Skraldemænd 29.500 22.615,89 29.500

2399 Renovation i alt 383.802 378.920,96 392.713

2400 Medlemsarrangementer
2410   Præmiehavefest/-vandring 15.000 13.727,89 15.000

2420   Klubtilskud 3.000 1.500,00 3.000

2430   Beskærerkursus 1.500 1.377,81 1.500

2440   Aktiviteter 15.000

2490   Andre medlemsarrangementer 15.000 3.314,23 15.000

2499 Medlemsarrangementer i alt 34.500 19.919,93 49.500

2500 Øvrige

2510   Repræsentation / gaver 1.500 200,00 1.500

2520   Kurser for tillidsfolk 1.000 3.636,50 5.000

2530   Juridisk bistand 10.000 0,00 10.000

2599 Øvrige i alt 12.500 3.836,50 16.500

2600 Byggekonto nyt kontor m.m.

2610   Opførelse kontor 250.000

2690  Hensat nyt kontor m.m. 250.000,00

2699 Byggekonto i alt 250.000 250.000,00

3000 Renter

3100 Renteindtægter
3110   Rente bank drift -1.000 -1.042,07 -1.000

3120   Rente bank deponering -197,75 0

3130   Rente bank mobil pay -3,13 0

3199 Renteindtægter i alt -1.000 -1.242,95 -1.000

3899 Resultat 34.269 -99.811,92 129.673 129.673

Underskud Overskud Underskud

Der bliver ingen stigning i havelejen 2019/ Underskud dækkes af driftsmidler



 
Bilag 11     Skriv fra formands-kandidater 

 
 

Ny formand i haveforeningen Hestholm 
 
Jeg Helle Lund stiller op til formandsposten i Hestholm. 
 
Jeg er 52, mor til 2 voksne unge mennesker, arbejder som testkonsulent i det 
daglige, dvs. jeg leder kvalitetssikring af udviklet software i forskellige 
virksomheder. Har ved siden af, mit eget firma, hvor jeg tilbyder 
samtaleterapi/stress coaching, er certificeret og uddannet Master i coaching 
og NLP Stress Coach. 
 
Ønsker Hestholm forbliver en attraktiv Haveforening, hvor vi på tværs af 
aldre, uddannelser og social status alle kan være sammen. Om vi er sammen 
om spil (fælles aktivitetsdage), arrangementer med musik og lidt til ganen 
eller om det er fællesopgaver som fx vores fælles-have-dage, så må målet 
være at vi sammen skaber et godt og hyggeligt miljø, hvor der er plads til os 
alle. 
Sommeren er så kort, så for mig handler det om at nyde den og det vil jeg 
rigtig gerne i Hestholm sammen med alle I andre kolonister.  
 
Jeg har tænkt mig at stille op nu til generalforsamlingen i foråret 2019.  
Jeg håber på opbakning fra de af jer, der møder op og gerne vil have en ny 
formand for vores skønne forening. 
 
 
Sommerhilsner 
Helle Lund 
Svalestien 
 
 
 

Bestyrelsens kommentar:  Ovenstående er skrevet i sommeren 2018, og vi har via mail 
spurgt Helle, om hun ville lave en ny beskrivelse, men har intet hørt. 
 
 
En mere beskrivelse på bagside 

 



 
Ny formandskandidat 2019                                                                   
- med erfaring som formand i en haveforening 
 

Jeg har valgt at stille op som formand til generalforsamlingen 2019. 
  
Jeg er 32 år og arbejder som forretnings-udvikler i en bank. Som person er jeg målrettet, 
handlekraftig og imødekommende med en stor forståelse for folks forskellighed. Jeg er 
ny i Hestholm, men jeg er ikke ny til kolonihavelivet. Jeg er formand i en haveforening i 
Ringsted med 271 haver, hvor jeg går af i marts til generalforsamlingen.  
  
 
Erfaring: 
· Nuværende formand i en haveforening  
· Kreds-bestyrelsesmedlem og deltog på kongressen i 2018  
· Juridisk erhvervserfaring og interesse (som er blevet en stor del af en formandspost 

i dag) 
  

Målområder: 
· Fokus på generationsskiftet mht. et bedre sammenhold på tværs af alder, status, 

kultur mm.  
· Der skal være plads til alle og her er det vigtigt at alle involveres og høres - og at 

relevante personer eventuelt opfordres/assisteres til at hjælpe med til en positiv 
udvikling 

· Bestyrelsen og arbejdet i foreningen skal være transparent for alle foreningens 
medlemmer  
  

Kernekompetencer: 
· Bliver motiveret af at skabe værdifulde forandringer 
· Jeg er god til at kommunikere, involvere og lytte 
· God kampånd og arbejder benhårdt for de mål jeg har sat mig 
· Min åbne attitude og gode evner til netværk, gør at jeg også er åben for at 

indsamle erfaringer fra andre haveforeninger - til at løse de problemstillinger som 
dem der er i Hestholm 

 
Med venlig hilsen 
 
Mette Brun, Jordbærstien 
 
 

. 


