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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

25. juni 2019 kl. 19.00 

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til en ekstraordinær 

generalforsamling, med et varsel på 8 dage, med fremmøde d. 25. juni 

2019, kl. 19.00.  Det afholdes i gården ved Lillelund i opsat telt. 

Bestyrelsen har stillet formanden i Hestholm et mistillidsvotum pga. 

mange samarbejdsproblemer, og der skal derfor findes en ny formand til 

bestyrelsen i Haveforeningen Hestholm. 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer samt suppleant, nedlægger deres hverv, 

såfremt at Helle Lund bliver genvalgt som formand.  

Hvis Helle Lund ikke bliver valgt som formand, så bliver den nuværende 

bestyrelse siddende, og der skal derfor kun vælges supplerende 

bestyrelsesmedlem(mer) og  

kun vælges supplerende bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant(er) 

  

Dagsorden er som følger: 

1.    Valg af dirigent 

2.    Valg af referent 

3.    Valg af stemmetællere  

4.    Valg af ny formand 

5.    Valg af kasserer (hvis Helle Lund bliver genvalgt) 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer  

7.    Valg af suppleanter 

 

 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2019 
 

Kasserer byder velkommen til ekstra generalforsamling. 

Der er mødt 161 haver op med 2 stemmer hver, så i alt 322 stemmer. 
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1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Mads Kofod, jurist og tidl. ansat i 

kolonihaveforbundet. Ordet gives videre til dirigent. 
 

2. Valg af referent: 
Referatet bliver båndoptaget. Helle Ettrup vælges 

 

3. Valg af stemmetællere 

 Have 36 Elisabeth, Have 2 Anne-Marie. 
 

Mads Kofod: Sørg for en pæn tone 

Bestyrelsen kan ikke afsætte formanden og omvendt. Det er generalforsamlingen der 

bestemmer. Der skal stemmes. 

De indkaldte motiverer valget for ekstra ordinær forsamling. 

 

Mail til formand 11/6 oplyst et  

Bestyrelsen har i en mail til formanden i Hestholm bestyrelsen Helle Lund den 11. juni oplyst at vi stillede et 

mistillidsvotum på grund af mange samarbejdsproblemer. Helle oplyser som svar samme aften at hun 

ønsker at der skal vælges en ny formand. Hvilket bestyrelsen opfatter som om at Helle trækker sig fra 

posten. Bestyrelsen indkalder derfor til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at der skal 

vælges en ny formand. 

Baggrunden for at gå til den yderlighed at give formanden et mistillidsvotum skyldes at vi har haft mange 

samarbejdsproblemer med formanden, samt andre hændelser som er nævnt i vores redegørelse samt lagt 

på facebook. Medlemmer af bestyrelsen har gentagne gange ved bestyrelsesmøderne påtalt Helles hårde 

tone, og hendes måde at tale til de andre bestyrelsesmedlemmer og eksterne samarbejdspartnere på. Det 

har ikke været rart at høre på, og har medvirket at et bestyrelsesmedlem, Jan Bach, har trukket sig fra 

bestyrelsen på grund af samarbejdsvanskeligheder. Ved sidste bestyrelsesmøde den 11. juni havde vi igen 

en samtale om Helles tone, og da yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer oplyste at de ville trække sig fra 

bestyrelsen på grund af samarbejdsproblemer med formand Helle Lund, besluttede vi at 

bestyrelsesarbejdet ikke kunne fortsætte i den nuværende form. Vi i bestyrelsen har prøvet, men når det 

kommer dertil at halvdelen af bestyrelsen ønsker at trække sig fra deres poster, så er det fordi at der er 

noget galt. Vi har alle været påvirket af den dårlige stemning, som har været en stressende tid for alle i 

bestyrelsen.  

Os i bestyrelsen ønsker heller ikke at arbejde sådan. Vi ønsker ro – og allerhelst arbejdsro til at fortsætte 

vores arbejde i bestyrelsen for vores skønne haveforening. Derfor har vi besluttet, at stille det ultimatum at 

enten går Helle Lund af som formand eller også går vi - resten af bestyrelsen. Vi ønsker ikke at gå ind i 

yderligere mudderkastning omkring, hvad der er blevet sagt og gjort. Medlemmerne har kunnet følge den 

liflige diskussion på facebook. Vi har prøvet at give medlemmerne de oplysninger som de har efterspurgt 

ved at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne, og give skriftlig dokumentation for 

hændelsesforløbet på facebook.  

Grundet uroen på Facebook vil vi gerne klargøre noget om hvordan bestyrelsen arbejder: Når man sidder i 

bestyrelsen, så er alle frie til at komme med deres meninger og holdninger, og hvis der skal besluttes noget, 

så skal der være et flertal som stemmer for. Dvs. at enkelte personer i bestyrelsen ikke har mulighed for at 

køre deres eget løb 
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Vi vil derfor opfordre forsamlingen til at bakke op om bestyrelsen og stemme for at give Helle Lund et 

mistillidsvotum, så vi kan vælge en ny formand og suppleant eller/og bestyrelsesmedlem.  

Hvis I stemmer imod vores mistillidsvotum, så trækker vi os alle – da ingen af os fremadrettet ønsker at 

samarbejde med Helle Lund pga. det nævnte. Det vil medføre at der skal stemmes om en helt ny 

bestyrelse, med undtagelse af formandsposten.  

Dirigent oplyser at der kommer tid til spørgsmål og stemme med sin stemmeseddel. Have nr. og navn skal 

oplyses. 

 

Helle Lund: 

Vil sige som hun har skrevet i sin redegørelse. 

Stemningen har været en skidt tone fra start 1. Ingen tålmodighed og ville gerne kigge ind i 

forretningsordenen. 

Representerer 

Ordstyrer 

Føre tilsyn og at fastlagte opgaver gennemføres 

Aktiviteter gennemføres. 

Givet udtryk for at hun ikke kan sidde stille og vil gerne deltage i fællesarbejde og hussalg. Opgaver skal 

fordeles og at dets skal være en fælles opgave. Og vikariere for hinanden og kan evt. samarbejde med bla. 

Skraldemændene. 

Føler hun er valgt til en forandring og det samarbejde har ikke kunnet sættes i gang. Mailens er ej heller i 

pæn tone og mistillid fra starten. Påtog sig ansvar og har fået trusselsmails og føler det er op af bakke for 

de mange krav/ folk har i foreningen. 

Vi skal alle bestemme, I skal bestemme. 

 

Redegørelse: 

 

Lovlig indkaldt 

161 haver x 2 322 stemmer i alt. 

 

Spørgsmål fra salen: 

Have 177 Linda: Siden hvornår er facebook blevet vores kommunikationsmiddel. Hjemmesiden 

er offentlig. Mange har ikke pc, skal have det på skrift. 

 

Lisbeth: I bestyrelsen er vi enige og vi afholder os fra at kommunikere der. Som svar og som 

svar på urigtige smat tiltale lagt info ud der. 

 

Have 36 Elisabeth: 

Meget mudderkast og politisk propaganda og ukrudt samt hæk.  

AndersVedr. regler om hæk. Står i deklaration og i kommende lokalplan. 
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Ukrudt står i vore ordensregler 

 Have 237 Tine: Mange er smidt ud af denne. Må ikke give oplysninger der og er imod 

kolonihaveforbundets regler 

Have 26 Bjarne: Helle Lunds ting blev sendt på mail. Fik ikke derfor redegørelse. Alt skulle 

sendes hjem, da mange ikke har pc. 

Have 255 Gert: Vil gerne medvirke til at ordene er lagt i munden på alle. Varetage 

medlemmernes interesser. Ingen mudderkast. Komplot mod formanden. Mette og Anders i kreds 

sammen, mener det er et komplot. Ligner cirkus Hestholm. 

Lisbeth kasserer: 6 mand i bestyrelen. 5 mener at det ikke kan styres videre på denne måde. 6 

individuelle mennesker. 

Mette bestyrelsesmedlem have 191: kender ikke Anders. Formand i en helt anden kreds i en helt 

anden foreningen. 

Have 255 Gert: Opfattelsen kom allerede fra generalforsamlingen. Have en chance til at komme 

til.  Tolerer pæn tale og gå på kompromis.  

Have 86 Anne: I indkaldelse ref. Til 6 bestyrelsesmøder. Syntes det er uskønt at vi må vide at 

nogle vil have en forklaring og brev med den dyre porto. Kommet med redegørelse samtidig. 

Problemer er ikke kommet pludseligt. Utroligt dårligt at vi ikke vil formanden som er valgt.  Vil 

have ordentlig 

Hvad har I gjort for at redde konflikten Anders? 

Kasserer svarer på Anders vegne. Stadig 6 mænd i bestyrelsen som ikke kan gå med formanden. 

Det har ikke noget med Anders at gøre.  

Dirigenten påpeger at Anders ikke vil svare.  

Dirigenten skal ikke råbes af. Anders er spurgt om han vil svare, det vil han ikke.  

Der skal holdes en pæn tone 

Have27 Birgit: Skal ordstyrer påpege om votummet kan opretholdes. Kan det så stilles til 

nuværende votum. Skal ikke tages forretteligt, med ny generalforsamling med det som 

dagsorden. 

Have 260 Damkjær: Udtrykke sin manglende mistillid. Under alt kritik. Næstformanden vil ikke 

svare, hvorfor.? 

Dirigenten spørger bestyrelen om hvad de siger. Vi tager til efterretning om at sagen er kørt som 

den er kørt. Ked af mistilliden. 

Have 132 Jan: Hører misstemning omkring siddende bestyrelsen. Kompetent og 

hårdtarbejdende. Har Jans fulde støtte og vil lægge haveforeningen ned og der er mange opgaver 

der skal løses. Brug hovedet og ikke følelser i afstemningen 

Have 187: Ny tilflytter. Svært at høre hvad visionerne er for fremtiden. 

 

Helle und: Visionerne er omtalt ved valget. Få den gamle ånd tilbage. Hyggen tilbage. Kunne 

godt tænke sig opgaverne fordelt fra forretningsordenen. Gå den i sømmene. Gamle rutiner. 

Syntes det ikke skal belønnes med løn og vil gerne arbejde for at det er godt at være her. Det 

skal der kigges på. Kan ikke afskaffe alt og der ligger nyt i lokalplanen med mange punkter. 

Vil skal ikke være kommunens udsendinge. Og ikke lave store bygninger med frit slag. 

Ting skal løftes op. 

Nok er det ”fluffy”, med plænemøder og hun vil arbejde for medlemmerne. Snak fører til meget. 

Ingen ref. Og optagelse. Alting tager tid. Har også sine egne rutiner men vil gerne have en 

hyggelig haveforening. 

 

Mette bestyrelsesmedlem. Meget enig i mange af helles ting. Har prøvet at få frivillige og mange 

forskellige tiltage med konkredte ting, så som ædedolkene og harmonika. 

Fælles maddage i Lillelund med sammenhold 

Hæk osv. Rart med forandringer og er med på innovation og nytænkning. Vi skal følge 

lokalplan, Km og hækhøjde kan vi ikke gøre noget ved.  

Generationsskifte. Ser deres haver med 2 forskellige briller. Nogle er her ikke hver dag. Og det 

er det vil skalhave til at mødes. I Ringsted havde de samme problemer. Vi er ikke uenige med 



Haveforeningen Hestholm, Vestbuen 75, kontor ved Morgenfruestien 1, 2750 Ballerup 
 

 

Helle L. men vi er ikke imod hende. Meget modstand er mødt i bestyrelsen, det er ikke rigtigt. 

Vi skal hjælpe hinanden. Vi har ikke været enige med Helle og vi har været 5 mennesker som er 

nedgjort og talt ned til. Vi ser ikke formanden som chef og tonen er ikke god. Det er ikke rart.  

De er grund til at tonen har været hård og grund til at de i bestyrelsen trækker sig. 

Have 255 Gert: Sagde Jan som er gået ud, kloge hoveder som sidder i bestyrelsen. Mener at 

frivillig og gode naboer er ligeså kloge som de andre. Har jord alle vegne. Mislyde om at 

skraldemændene går af. Ingen har kontaktet ham om dette. Er skraldemænd med eller uden 

bestyrelsen. 

Have 176 Stine: Hvad har bestyrelsen selv gjort med de vanskeligheder. Kasserer svarerpåpeger 

at der gentagne gange har sagt til Helle at der er talt med grov tone. Ingen ændring. Har ikke 

kunnet løse problemerne på en god måde.  

Have 176 Stine. Har haft et samarbejde i 3 mdr. og det er ikke langt tid.  Mener der skal gives en 

chance. 

Kasserer: 3 ud af de 6 trækker sig pga. samarbejdsproblemer. Halvdelen rækker sig og derfor 

kan kasserer kan ikke se sig selv i dette arbejde.  

Have 175 Martin. Intet understøtter samarbejdsproblemer i referaterne. Mon ikke det skyldes de 

andre i bestyrelsen. Og  

 

Have 86 Anne: 100 % på en anden bestyrelse. Nogle har budt ind da indkaldelse ikke er korrekt. 

Ved Jan og bestyrelsen overhovedet hvem de er og o de er opgaven mulig.  

Have 95 Said: Ros til alle. Fint med fælles møde. Og respekt med flot redegørelse. Og vil give 

demokratiske beslutninger i dag. Syntes fokus er meget hæk og dansk kolonihave og reglerne 

skal følges. Bestyrelsen vil gerne at vi overholder reglerne. Ny indflytter. Glad, alle hilser og 

respekt. Bestyrelsen har instrueret og alt og der er noget for alle. Bør give helle en chance.  

 

Hvis misvotum ikke irettesættes skal der findes ny kasserer osv. 

 

Hvis Helle Lund skal blive siddende 

Hvis uenige med bestyrelsen skal der skrives nej på stemmesedlen 

Hvis enige med bestyrelen skal der skrives ja på stemmesedlen. 

 

Afstemning: 

For/ja: 67 

Imod/nej: 228 

Hverken for/imod: 8 ugyldige 

Tillykke til den siddende formand. 

 

 

4. Valg af ny formand 
Helle Lund 

Helle har ikke valgt en bestyrelse og opfordrer alle til at stille op. 

Har haft nogle mennesker til at støtte sig i valgkampen. Står op. 

  

5. Valg af kasserer (hvis Helle Lund bliver genvalgt) 
Skal meldes direkte og hvis ingen melder sig kommer foreningen under administration. 

Lisbeth har ikke været kasserer længe. Betale regninger, bogføre, revisormøder, regnskab for 

Lillelund og tjekkes i banken. Have leje hver 3. mdr. fællesarbejde ordnes hvis udeblivelser. 

Vandregnskab. Nye låneaftaler hvert år. 

Havde man ikke en 80.000 kasserer fra forbundet. 

 

Have 11 Carsten stiller op som kasserer 

Have 106 Mathilde stiller op som kasserer: 
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Baggrund: Haft have i 4 år. Og er regnskabschef i 8 år og i alt 15 års erfaring da hun nu er 

kontroller. 

Have 11 trækker sig. Have 106 vælges. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Have 208 Pia  

Have 193 Christoffer 

Have 175 Martin 

Have 237 Tine  
 

7. Valg af suppleanter 

 

Have 86 Anne 

Have 120 Bettina 

 

Dirigenten erklærer generalforsamlingen som afsluttet 

 

Godkendt: 

 

                                                                   

Mads Kofod 

Dirigent 


