
H/F Hestholm ordinær generalforsamling 2019 søndag den 10. marts 2019  

Referat  

Formanden byder velkommen. Praktiske ting ved forsamlingen opremses. 

Holder 1 min. stilhed for dem, der er taget fra os i det forgangne år. 

  

1: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår kredsformand Kirsten Holm. Ingen andre forslag. 

Kirsten Holm vælges.  Kirsten takker for valget og oplyser, at indkaldelsen til generalforsamlingen er 

udsendt i rette tid d. 15/2-2019. Forsamlingen er derfor lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 117 haver 

er mødt. Hver have har 2 stemmer. I alt 234 stemmer. Når der er afstemning skal begge stemmesedler 

hæves i vejret. Hvis man forlader generalforsamlingen afleveres stemmesedler.  Generalforsamlingen 

optages til referat. Der indlægges en lille pause efter regnskab. 

2: Valg af stemmeudvalg: Have 194, Have 255, Have 248, Have 15. 

3: Mundtlig årsberetning,           Skriftlig beretning er på    Bilag 1:     

Formanden genfortæller lidt fra skriftlig beretning som er udsendt.  

Foreningen er tilfreds med forholdsvis godt vejr og vi har været forskånet for hærværk og indbrud.  

Skraldemændene har arbejdet hist og pist og lidt professionelt arbejde udefra har hjulpet til. 

Husker på standerhejsning 31/3 kl. 10.00 

Håber at der tages godt imod de mange nye tiltag. 

Kirsten Holm tager over hvis der er spørgsmål. Ingen spørgsmål. Årsberetning tages til efterretning. 

4: Regnskab       Se Bilag 2:      

Kasserer har kun kommentarer vedrørende pænt overskud sidste år. 

Ingen spørgsmål til regnskab.  

Kirsten tager over hvis spørgsmål.  

Regnskab sættes til afstemning 

For: Overvældende flertal 

Imod: 0 

Hverken for /imod: 1 

Regnskab godkendes med overvældende flertal. 

 

Specifikation af foreningsmæssig værdi og de uddybende spørgsmål godkendes også. 

5: Indkomne forslag  

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

Kirsten gennemgår forslaget.  



Have 175 begrunder: I år mange bøder/problemer vedr. hæk. Syntes at der har været mange der er 

utilfredse over disse bøder. Skaber splid. Det har en værdi for folk der bor ud til vejen som giver 

lyddæmpende effekt. Syntes at kalmarhegn er en uddød race. Syntes at bestyrelsen løber fra deres aftaler 

vedrørende kalmarhegn. Mener det skal være frivilligt. 

Næstformanden kommenterer: Kalmarhegn har ikke altid været der, men syntes at det skal bibeholdes. 

Hæk kan max. være 180 cm høj ifølge deklarationen. Også i kommende lokalplanforslag vil hækhøjde være 

180 cm i Ballerup kommune. Kan ikke ændres. Giver et fælles udtryk i hele foreningen. 

Have 255 kommenterer: Kalmarhegn er ok. Syntes det giver en fin stil og skal bibeholdes og hæk 180 cm. 

Høj. Gode regler de sidste 50 år.  

Have 253 kommenterer: Kalmar er en del af Hestholms image. Hvad så med afstand på stierne, hvis disse 

fjernes!. Udrykningskøretøjer er udfordret hvis stierne ikke holdes i bredden.  

Have 193: Syntes at det er mærkeligt med disse regler, som har været i foreningen gennem 30 år. Nogle 

salg er godkendt med hæk uden kalmarhegn. 

Have 253 kommenterer: Nogle stier bla. Mirabellastien har underskrevet en udsættelse vedrørende hæk 

ud over Kalmar hegn, men skal ordenes senest ved salg. 

Have 57: Hæk klippes x 1 årligt. Hvad så hvis den først klippes i dec. mdr. Kan man ikke sætte en dato for 

klipning?  

Næstformanden, seneste tidspunkt er med i efterfølgende forslag. 

Have 36: I 2014 købt hus og faldt for foreningens ensartethed, da den er arkitekttegnet. Mener at 

kalmarhegn skal bibeholdes da det giver arkitektonisk udtryk. 

Have 196: Haven har hørt om et brev med godkendelse af hæk udover kalmarhegn, som skal lovliggøres 

inden salg. Haven har ikke set dette brev. 

Områdeformanden fra bestyrelsen svarer og derefter sættes til afstemning: Kan ikke garantere at alle 

haver på Mirabellastien har fået dette, men har det til fremvisning hvis have 196 er interesseret. 

Sættes til afstemning: Hæk kan der ikke stemmes om, det er reguleret af Deklaration fra Ballerup 

Kommune. 

Afstemning  om opsættelse af Kalmarhegn skal være frivilligt: 

For: 36 stemmer 

Imod: Overvældende flertal for bevarelse af kalmarhegn 

For/imod: 0 

Forslaget er forkastet. 

5.2 Ændring af ordensregler (Bestyrelsen)   Bilag 4 

Præcisering af regler om hæk, træer og hegn 

§ 1,7 i ordensbestemmelser: 

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. 

Næstformanden uddyber: Det drejer sig om præciseringer af hæk, hegn, træer og klip af disse. Der har 
stået forskellige regler i div. referater og ordensregler.  

Bestyrelsen kommer med Ændringsforslag:  

Hække skal hæk klippes mindst en gang om året inden 1. september og ellers samme ordlyd som 
ovenfor. 

For: Overvældende flertal 

Imod: 4 stemmer 

For/imod: 5 stemmer 

Forslaget er vedtaget med overvældende flertal 

 

§ 1.8 i ordensbestemmelser:  

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. 

Næstformanden uddyber: Det er ligeså en præcisering af reglerne og står kun som regler i gamle 

referater. 

Have 194 kommenterer: 1 m. fra naboen. Hvis de bliver enige, naboer imellem om andet hvad så? 

Have 36: Forlængelse af ovenstående. Hun har en naboerklæring at drivhus står tættere på skel end 1 m. 

Er den så stadig gældende?  

Næstformanden besvarer: Iht. Forslaget står der, at en naboerklæring godt kan give enighed om andet 

end flet eller plankeværk. Drivhus m.m. skal stå 1 m. fra skel.  Vi kan ikke ændre tidligere erklæringer og 

godkendelser. Dog skal hæk kunne holdes vedlige. Forslaget går på fremtidige nye etableringer. 

Have 44: Ny i foreningen. Mener at det kunne holdes åbent, da der foreligger optil flere regler og 

afværgelser i ordensreglerne. Så behøver man ikke at forholde sig til alle reglerne vedrørende aftaler 

naboer imellem. 

Kirsten Holm oplyser at nye forslag skal indsendes i tide og ikke tages på denne forsamling. Skal komme 

med et konkret ændringsforslag, eller indsende nyt forslag til næste generalforsamling. 

Have 255 svarer have 44: Mener at det igen så går imod reglerne i foreningen. Alle skal være enige ellers 

går det ikke. Haveforeningen skal være ens og pæn. 



Have 267: Kan ikke helt forstå forslaget. Vil have opklaret om det både er hæk og plankeværk. Forslaget 

gennemgået og er så opklaret.  

 

Forslaget sættes til afstemning 

For: Overvældende flertal 

Imod: 0 

For/imod: ? 

Forslaget vedtages med overvældende flertal. 

RYGEPAUSE 10 min. 

 

Forslag 4 fortsat  

1.9 ordensbestemmelser: 

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. 

 

Næstformand kommenterer: Det er en lille opblødning af reglerne. Det er det, som der sker i praksis. Hvis 

man eks. Vil plante en minder busk/træ skal den plantes mindst 1 m. fra skel og må max være 1,8 m. høj. 

Have 176: Syntes træer på 6 ½ m. er en god ide. Men mener ikke at bestyrelsen skal bestemme dette. 

Men hvis ens nabo har en sådan kan der opstå utilfredshed.  

Kirsten Holm oplyser det er et ændringsforslag. Kan fremsendes hvis have 176 skriver det ned. 

Have 176 mener at i teksten vil han ændre til: ”Bestyrelsen skal bestemme” skal fjernes fra teksten. Vil 

have at naboerne skal blive enige om træer over 6 ½ m. og ikke at bestyrelsen skal bestemme. Haven 

mener at det står i hegnsloven. 

Kirsten Holm oplyser at: Dette er en selvtægt og vil skabe problemer naboerne imellem. Så er det at gå 

imod hegnsloven. 



Næstformanden forklarer at vi ikke er underlagt hegnsloven fra Ballerup Kommune. Vi er underlagt vores 

egne regler.  

Hvis man klager skal det gå gennem bestyrelsen. Det skal besluttes af bestyrelsen, som har en 

beslutningsmagt i en hvis grad. 

Kirsten Holm forklarer at de 6 ½ m. er besluttet i den nye kommende lokalplan.  

Der afstemmes at ændringsforslaget fra have 176: At § 1.9 ordensreglerne: 

Regulering af tæer på 6 ½ m skal ske direkte mellem naboer og udenom bestyrelsen. 

Sættes til afstemning: 

For: 10 stemmer 

Imod: Overvældende flertal 

For/imod:   0 

 Ændringsforslaget forkastes. 

Bestyrelsens forslag sættes til afstemning: 

Have 20 kommenterer: Hvilke kriterier vil bestyrelsen sætte for beslutningen om træer på 6 ½ m? 

Næstformand kommenterer: Kan ej svare direkte, men det vurderes ud fra klagen og hvad grunden for 

klagen er. Fortæller kort om klager som der har været tidligere.  

Bla. Er der fældet flere træer indenfor det sidste år, i foreningen, hvor begrundelsen har været godt for 

beslutningen. 

Bestyrelsens forslag sættes endnu engang til afstemning. 

For: Overvældende flertal 

Imod: 4 

For/imod: ? 

Forslaget vedtages med enstemmigt flertal. 

 

§1.12 ordensbestemmelser: 

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. 

Bestyrelsen behøver ikke at kommenterer på forslaget. 



Ingen andre i forsamlingen har kommentarer. 

Forslaget sættes til afstemning. 

For: Overvældende flertal 

Imod: 1 

For/imod: ? 

Forslaget vedtages med enstemmigt flertal 

 

§1.14 ordensbestemmelser: 

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 

Næstformand kommenterer: I praksis har været sådan siden 2013 og taget i brug 2014. Vedligehold 

gælder fra ens egen have til hovedledning. Hvis der sker forstoppelser (typisk fordi man bruger for lidt 

vand) skal egen have betale dette og ikke hele foreningen.  

Have 194: Forslaget lyder fornuftigt og angiver at hvis man bor i leget lejlighed er reglerne vel de samme. 

Kirsten Holm kommenterer at det ikke er en etagelejlighed vi har med at gøre og derfor skal der foreligge 

ændringsforslag til dette. 

Have 194: Syntes det er forkert. Men hører forslaget. 

Have 252: I etageejendomme er det vandrette ledninger der ligger, men i vores forening er det lodrette 

ledninger og har ikke noget med vand at gøre. Det er ikke det samme.  

Have 15: Er ikke helt klar over hvor hendes ledninger ender og mener ej heller at reglerne vedrørende 

lejet lejlighed er ikke det samme. Vi ejer selv forpligtelserne til huset og jorden er kommunens. 

(Referentens kommentar, jorden er ejet af staten) 

Næstformand kommenterer: Har jo ikke kloaktegninger i hovedet, men på kontoret. Brønden ligger i det 

grønne område, og nogle har langt til hovedledning andre ikke. Kan finde skillelinjerne på kontoret. 

Have: 163: Opklarende? Hvis brud i form af rotter, er det så haven eller foreningen der skal betale. 

Næstformand: Der skulle forhåbentligt ikke ske brud i form af rotter. Har intelligente rottefælder. Har 

aldrig hørt om at de kommer fra kloakken, hvor ledninger er nyere lavet af plastikrør. Kan give svar på 

hvor ledninger ender en anden dag end i dag.  

Der er ny 116 haver og derved ny 232 stemmer 

Forslaget sættes til afstemning: 

For: Overvældende flertal 



Imod: 40 

For/imod: 56  

Forslaget vedtages med overvældende flertal. 

 

Den nuværende § 1. 14 ændres til § 1.15 med samme tekst. 

 

 

5.3 Fælles brandforsikring (Bestyrelsen)      Bilag 5 

Kirsten Holm læser forslaget op. Forklarer at man efter kongressen 2018 er blevet påbudt tegning af 

brandforsikring i foreningen. Alle 294 haveejere er omfattet dette.  

Næstformand kommenterer: De sidste 2-3 år har forbundet foreslået kollektive forsikringer, og i 

forbindelse med havehandler er der spurgt til dette. Der skal der forelægge brandforsikring. Har kendskab 

til få haver som ikke har brandforsikring. Er forpligtet til at videregive denne ordning fra forbundet.  

Have: 101: Mange har nok allerede forsikring og de vil ikke gå ind for dette. Så vil de være dobbelt 

forsikret. Forbundet er ikke en lovgivende magt og det kan ikke pålægges de enkelte haver. Min. 10 haver 

står der på kolonihaveforbundet hjemmeside. Undrer sig over forslaget til fælles forsikring. 

Næstformand giver haven ret vedr. 10 % til forsikring. Og da det giver en voldsom revidering og 

administration, til dette er grunden til at forslaget gælder alle eller intet.  Det er besluttet på kolonihavens 

kongres. Hvis man låner penge skal der være en brandforsikring. Det kan forelægge den enkelte have at 

skule bevise at de har betalt deres forsikring. 

Kirsten Holm kommenterer: Det er kongressens beslutning og er kun for at beskytte de enkelte haver. Hvis 

et havehus brænder er det foreningen der skal betale for oprydning, såfremt huset ikke er forsikret. 

Have 36: Undrer sig, at man ikke i eventuelle vedtægter kan se eller læse sig til at det er en forpligtelse at 

det står i bestemmelserne. 

Kirsten Holm. Det står i forbundsvedtægten.  Nye medlemmer skal følge dette. Hvem skal kontrollere at 

folk betaler sin brandforsikring år efter år. 

Have 255: Syntes der går politik i det. Og beder folk om at forholde sig sine egne forsikringer. Hvis nogle 

ikke er forsikret skal de påkræves det. 

Have 101: Mener ikke det er lovpligtigt og vil ikke dobbelt forsikres. 

Forslaget sættes til afstemning. Husker på at det gælder HELE foreningen og ikke er frivilligt. 

For:    

Imod: Overvældende flertal. 

For/imod:  

Forslaget er forkastet med overvældende flertal 



 

RYGEPAUSE 10 min. 

 

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

Områdeformand uddyber: Udvalg er nedsat sidste år til renovering af kontoret, lager og værksted. 

Indledende øvelser og tegninger er lavet i udvalget. Huset har utæt tag og med alle rum som ses på 

tegning bliver huset lidt større end i dag. Tegning viser at der skal bygges udenom den nuværende 

bygning.  Forholdende for skraldemændene bliver bedre og aflevering af affald forbedres også. Det vil 

blive dyrere og længere bygningstid, hvis vi ikke bygger udenpå den nuværende bygning.   

Tegninger ses på storskærm i lokalet.  

Budget gennemgås af områdeformanden, på storskærm. Soklen på byggeriet er kommet ud dyrere end 

forventet.  Vinduer, tag og ingeniørarbejde er sat som et skøn. Og der vil være garanti på alt. Måske 

planen ændres efterfølgende.  Mange materialer til byggeriet kan genbruges og de nye vil være 

vedligeholdelsesfri. Der er endnu ikke brugt nogle af de 200.000 som blev bevilliget sidste år.  

Have 31: Fantastisk med nyt byggeri og budget ser fint ud. Affaldspladsen skal nok ses med kildesortering i 

fremtiden.  

Områdeformanden svarer: Der er tænkt på det. Der er plads til det og der kan skaffes flere containere. 

Have 57: Hvad sker der med vores bibliotek? 

Områdeformanden svarer: Det er bestemt ikke glemt. Rives ikke ned, men forbedres. 

Have 194: Fine tegninger. Har haft med affald at gøre i mange år. Ekstra udgift ved den nye ordning. 2-3 

omlæsninger.  

Områdeformanden svarer: Containermændene har selv nøgle til portene og der sker ikke ændringer i 

dette. 

Have 194: Hvis det er en lukket gård kommer det til at koste mere for tømning.  

Områdeformanden svarer at det er det ikke. Tømninger vil foregå som i dag. 

Kirsten Holm tager over: Vi skal have en afstemning på det foreliggende, som er hovedformålet med 

forslaget, om hensættelse og midler til dette. 

Have 86: Kunne godt tænke sig at vide hvorfor der skal hegn omkring containerne. 

Områdeformanden svarer: Grøntcontainer er i forvejen indhegnet. Det er for at sætte struktur på 

bygningen. Der kunne sagtens vælges en anden løsning ud mod vejen. 

Festhuset Lillelund vil kunne evt. bruges til møder i dele af byggeperioden. 

Forslaget sættes til afstemning: 

For: Overvældende flertal 

Imod:  



For/imod: 

Forslaget vedtages med overvældende flertal. 

Der er nu 230 stemmer fra kl. 12.00 

 

 

 

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

Have 273: Undskylder stavefejl i teksten. Haven var ikke klar over der allerede var en hjertestarter ved 

kontoret.  Mener dog at der er et stykke vej fra kontoret og Lillelund. Foreslår at vi anskaffer en 

hjertestarter ved Lillelund. Anmoder om at vi har hjertestarter kommer på hjemmesiden.  

Bestyrelsens områdeformand kommenterer: Fantastisk ide. Oplyser at der er ligeså hjertestartere i 

Hedeparken, og i de omkring liggende haveforeninger. Appen hjertestarter kan downloades med hjælp. 

Have 119: Udemærket ide og oplyser at man, via hjerteforeningen, kan man søge om at få en gratis. Den 

skal sidde let tilgængelig. 

Næstformand kommenterer: Hjertestarter skal være i et frostsikret skab. Søge om det er ok, men 

godkendelse sker kun hvis man er indsamler eller søge via trygfonden. Bestyrelsen har søgt før vi selv 

satte en op i 2015.  Vi er et for lille foretagende til dette. Bestyrelsen går ind for at vi får en til ved 

Lillelund. 

Forslaget sættes til afstemning: 

For: Overvældende flertal 

Imod: % 

For/mod: % 

Forslaget er vedtaget med overvældende flertal 

 

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

Have 175: Uddyber forslaget. Syntes ikke det er nok med åbningstid x 2 om ugen, da de er en familie med 

2 børn og hund. Kan ikke komme af med køkkenaffald, som man kan med haveaffald.  Har oplevet at 

skrald som står længe om sommeren er levende af dyr. Ved godt at begrundelsen for at det ikke kan lade 

sig gøre er at vi i foreningen vil have opsyn. Burde kunne lade sig gøre alligevel. 

Områdeformanden kommenterer: De rare skraldemænd vil være behjælpelige med en mdr. mere med 

onsdag åbent end sidste år. Når det ikke engang kan være det rigtige affald ved opsyn, kan det ikke 

komme på tale ubemandet. Det kan ikke lade sig gøre. Der vil komme kæmpe bøder hvis vi skal til at rydde 

ekstra op. 



Have 255: Hvor der er skidt og møj, kommer der skidt og møj til. Vores system fungerer perfekt. Hvis 

andre opdager at der er en uaflåst container, bliver det bare stillet udenfor. Det er set i de for gangende 

år. Vil ikke være med til åbne containere som skraldemand. 

Forslaget sættes til afstemning: 

For: 11 

Imod: Overvældende flertal 

For/imod:   

Forslaget afkastes med overvældende flertal 

 

Der er nu 228 stemmer tilstede 

 

5.7 Vejbump (Have 175 Martin)       Bilag 9  

Have 175: Kommenterer at forslaget er vedtaget ved tidligere generalforsamling. Mener dette er uheldigt 

men ok da det er ment at vi skal nedsætte hastigheden. Der er ofte kø og mener de er placeret forkert. 

Have 252 kommenterer: Rigtigt det er vedtaget ved generalforsamlingen 2018. Har snakket om forslaget 

gennem de sidste 5-6 år. Flere biler kommer til ved mange haver og ikke så mange cykler som tidligere. 

Hvis man bare er tålmodig og udviser respekt overfor hinanden, undgår man kø. Har ikke oplevet dette 

som et problem. 

Have 57: Er en af de få der stemte imod sidste år, og syntes der er mange bump end hvad forslaget var i 

2018. Dette er blot en kommentar. 

Forslaget sættes til afstemning: 

For: Overvældende flertal 

Imod: 

For/imod: 

Forslaget afkastes med overvældende flertal. 

 

 6: Budget            Se Bilag 10 

100.000 skal mere på det udsendte skema, som nu er bevilliget til kontoret. Underskud på skemaet, men 

drift konto kan dække dette. 

På grund af Kassereskift kan det komme på tale at vi er nødsaget til at en selve regnskabet sendes til 

kolonihaveforbundet. Koster 80.000. Skal med  på budget som sikring. 



Kirsten Holm kommenterer samt næstformanden: Har forsøgt at headhunte en som kan overtage posten. 

Kolonihaveforbundet er en løsning hvis ingen kasserer findes. Har forsøgt at lokke en ny kasserer ved at 

true med at det overtages af kolonihaveforbundet. 

Skal på budget som en sikkerhed uden at haveleje ændres. 

Have20: Stemte hverken for/imod regnskabet. Nogle uregelmæssigheder og udbetalt honorar til 

bestyrelsen. Det kan man ikke når man er en frivillig forening. 80.000 i et regnskab + honorar virker 

forkert. Hestholm er en frivillig forening som ses på virk.dk. Mener noget skal laves om. Der er 

indberetningspligt. Det handler om at foreningen skal laves om eller honorar laves om til godtgørelse i 

stedet for. 

Kasserer kommenterer: Er opmærksom på dette og vil videregive det til ny kasserer og formand. 

Have 101: Hvis kolonihaveforbundet skal overtage til 80.000 nedsættes kassererhonorar vel også. 

Kasserer kommenterer: Der skal være en kasserer og der vil stadig være mange opgaver alligevel selv om 

kolonihaveforbundet skal overtage. 

Have 191: Har også kigget på denne sag. Forbundet skal modtage regninger fra foreningen og ikke andet. 

Kasserer kommenterer: Indfrielse af lån, vandregnskab og andre ting. Skal klargøre og afsende bilag. 

Have 255: Syntes det er vigtigt med at vi får vores egen kasserer. Det er en vigtig post. Mener ikke det 

tidligere budgetteret er forkert. Det er dyrt med administration fra kolonihaveforbundet. 

Have 26: Vil meget gerne have at vi stemmer for en ny kasserer, og det er for dårligt hvis vi skal betale til 

kolonihaveforbundet. Så kan vi også ligeså godt nedlægge bestyrelsen. 

Næstformanden kommenterer: Svært at kommenterer på. Hvis ingen kasserer vælges så skal Hestholm 

nedlægges. Det er et must at have en kasserer. Via. Forbundet koster der ca. 250 kr pr. medlem pr. år. 

Hvis vi er nødsaget til dette. Det er foreningens daglige drift. Nu er forsamlingen orienteret om dette. Hvis 

vi ikke finder en kasserer skal en ny generalforsamling laves. Det koster ca.  20.000 at lave og ingen har 

styr på økonomien imens. Det kunne også være en revisor udefra som også koster mange penge, det er 

der nogle haveforeninger. 

Have 255: Så er det hvert år vores haveleje skal stige. Beder alle gøre sig det klart, at det er en vigtig post i 

foreningen. Vi skal have en kasserer. 

Budget sættes til afstemning:  

For: Overvældende flertal 

Imod: 16 stemmer 

For/imod: 13 stemmer 

Budget godkendes og vedtages med overvældende flertal. 

Der er nu 109 haver med i alt 218 stemmer 

Der kommer en lille pause.  



Nogle som har siddet i mange år i foreningen genopstiller ikke til valg. Gaver udleveres til formanden og 

kasserer med tak for mange års arbejde og samarbejdsskab. 

De 2 suppleanter som ikke genopstiller til valg, får udleveret gaver med tak for indsatsen. 

 

 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     Se bilag 11  

Kandidat 1 Helle Lund: Valg at stille op pga. hun savner fornyelse i foreningen og tilbage til de gamle 

dyder, som er lidt glemt. Vægter fællesskab, indflydelse og det at komme hinanden ved højt. Åbenhed i 

bestyrelsen.  Ønsker synlige referater og møder med emner til hver gang der er møde. Vil have ventelister 

opdateret og retten til plænemøde hvor ejere til haver kan diskuteres.  Der skal være plads til os alle 

sammen. Har en mening om alt, men det skal ikke foregå på facebook, hvor mange har stillet spørgsmål. 

Kandidat 2 Mette: Købte have sidste år. Har erfaring fra tidligere formandspost med 271 haver. Klar på 

alle regler og vedtægter. Respekt for andres holdninger/meninger. Alle skal involveres i haveforeningen. 

Oprette nogle udvalg i foreningen. Er handlekraftig. Lave udvalg til transparent bestyrelsesarbejde. Kender 

til lån, Finans og byggebranchen. Været selvstændig i 4 år. 

Næstformanden har en kommentar: Gode egenskaber på begge sider. 

Til kandidat 1 Helle: Vores venteliste kan vi ikke røre ved, da det er påtvunget af kolonihaveforbundet. 

Står i vores lejekontrakt. Vi kan ikke selv bestemme. 

Til kandidat 2 Mette: Bor på Nørrebro og alle de poster hun har fra tidligere er opsagt pga salg af haven i 

Ringsted. 

Formandsposten sættes til valg:  

Kandidat 1, Helle Lund : 131 

Kandidat 2.  Mette Brun: 80 

1 blank 

106 haver med i alt 212 stemmer 

Stort tillykke til kandidat 1 Helle Lund for formandsvalget 

Kasserer vælges for 1 år      Nuværende Karen Offenberg          Genopstiller ikke 

Ny kandidat have 254,  Lisbeth Rosenberg Stiller op som kasserer. Arbejder til dagligt med økonomi. Var 

lidt i tvivl om hvor meget arbejde der lå i posten.  

Da der ikke er andre kandidater er ny kasserer valgt. Tillykke med valget. 

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) 



Da ingen andre kandidater vælges begge igen for 2 år.  

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

Kandidater:  

Suppleant 1: Have Mette Bruun 

Suppleant 2: Have 273 Svend Bjerne 

Revisor   vælges for 2 år      Nuværende Søren Krohn     Genopstiller 

(Revisor ikke på valg i år Pia)  

 Da ingen andre kandidater genopstiller Søren Krohn 

Revisorsuppleant  vælges for 2 år    Nuværende Tine Faber have 237   Genopstiller 

(revisorsuppleant ikke på valg i år, Grethe Hansen)  

 Da ingen andre kandidater genopstiller Tine Faber 

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

 Da ingen andre kandidater genopstiller begge 

Vurderingsmand vælges for 2 år   nuværende Kim Larsen    Genopstiller ikke  

 Anders kommenterer at det er en vigtig post. Bestyrelsen er ude at se på huset og opmåling samt 

lovligheden først, men der udleveres en mappe som skal gennemgås af vurderingsmændene. Der er pålagt 

kursus løbende. Første gang 2 onsdage i maj mdr. 2019. Mange interessante opgaver.  Der skal være 6 

vurderingsfolk som deler arbejdet. 

Kandidater: 

Have Jean Poul Sander: Konsulent og arbejder med køkken/hårde hvide varer. Bygget 4 huse. 

Have Una: Uddannet bygningssnedker over 10 års erfaring.  

Have Mette Bruun: Håndværker i familien, derfor godt kendskab til bebyggelse. Selvstændig 

erhvervsdrivende for bygningsfirma. Været på vurderingskursus. 

Skriftlig afstemning. 

Optælling er gået galt og derfor kommer der endelig i referat hvem der er valgt 

Vurderingsmand vælges for 2 år Una med 140 stemmer 

Vurderingsmand vælges for 1 år       Mette Bruun med 113 stemmer   

   Jean Poul Sander 103 stemmer 

I alt 365 stemmer, hvoraf 15 er ugyldige. 

(Vurderingsmænd ikke på valg i år: Scott Taylor og Peter Trust)  

  






