
Referat af Bestyrelsesmøde 
Fredag d. 19 Juli 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Christopher, Martin, Mathilde, Tine, Katinka, Helle, Bettina 

Fraværende: - 

Læs: - Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referent; Bettina 

Punkter der blev gennemgået 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 28 Juni 2019.07.19 
• Enstemmigt godkendt 

 
2. Bestyrelsesgruppen  

• Det er besluttet at Bettina træder ind som sekretær i stedet for Pia. Ved næste 
generalforsamling bliver der valg til en ny suppleant, en vurderingsmand og en revisor. 

 
3. Dropbox 

• Enstemmigt vedtaget at købe adgang til ca. 10 Users - Dropbox Business for at lette vores 
arbejde. Dette vil medføre at vi alle kan se dokumenterne så snart de er opdateret, uden 
hver person skal synkroniserer via usb-stik.  Vi køber adgang til det behov der er, så alle der 
skal bruge det kan få adgang.  

• Matilde laver en struktur og får sat systemet op sammen med Christopher. Efterfølgende 
får resten af bestyrelsen et kursus i brugen af dette.  

 
4. Plænemøder genoptages 

• Plænemøder genoptages den 3. torsdag i hver måned, hvor man kan komme og hilse på 
med spørgsmål og gode ideer til bestyrelsen.  

 
5. Venteliste til opdatering 

• Tine og Helle sætter sig sammen og får opdateret alt med ventelisten, og beslutter hvem 
der gør hvad.  

 
6. Møde med vurderingsfolk 

• Der har været holdt møde med vurderingsfolk for at få styr på hvem der gør hvad. Pt er der 
5 vurderingsfolk i foreningen, og en ny vurderingsmand skal vælges på næste 
generalforsamling. Det er besluttet af medlemmer af den nuværende bestyrelse ikke stiller 
op som vurderingsmand.  

 
7. Møde med skraldefolk og elitehold 

• Hele bestyrelsen har holdt kaffe/kage-møde med skraldemænd og elitefolk for at hilse på 
hinanden. Fremover styrer Skraldemændene selv tømning af containere og andre småting.  

 
8. Kontaktperson til kredsen (mail fra Kirsten Holm) 

• Martin er fremadrettet kontaktperson til kredsen, med Helle på sidelinien.  
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9. Indkomne breve og mails 
• Volden og motor rings-systemet:  

  Pasningen af volden ud til motorvejen overgår til foreningerne selv - 
 Martin tager ansvaret for det sammen med de andre foreninger.  

• Referat fra ekstraordinær generalforsamling: 
  Referat fra den ekstraordinære generalforsamling bliver langt op på  
 hjemmesiden.  

• Brug af Facebook:  
  Vi - som bestyrelsen - kommunikerer ikke via nogen Facebook 
  grupper. 

• Foreningens revisor har opsagt sit erhverv som revisor: 
  Der skal vælges en ny revisor på næste generalforsamling. For  
  indeværende år klarere vi os som situationen er nu. 
 

10. Regnskab 
• Der bliver ikke lavet regnskab før kasseren har helt og fuld adgang til banken. Der er aftalt 

møde med kasseren og de 2 tidligere kasserer i starten af august for overdragelses.  
 

11. Bordet rundt 
• Bestyrelsen har haft en dialog om hvilke dokumenter der lægges på hjemmesiden.  
• Lillelund – kasseren overtager regnskab for Lillelund hurtigst muligt – efter aftale med 

bestyrelsen. Bestyreren af Lillelund kommer med evt. udlæg for driften. De tidligere 
bestyrer har valgt at fortsætte til der er fundet en anden bestyrer.  

• Matilde overtager administrator adgangen til Virk.dk 
• Stikontrol: Haverne skal være klar til stikontrol senest d.18 august. Bestyrelsen går 

stikontrol mellem 19. august-19. september 2019. Bestyrelsen ønsker et punkt til næste 
generalforsamling omhandlende hvad konsekvenserne skal være for IKKE at holde sin have 
efter reglerne.   

• Tine ønsker en bestyrelsesmail for kommunikation fremover så man ikke skal bruge sin 
egen. Der bliver lavet hestholm.com mail til dem der mangler. medlem@hestholm.com & 
suppleant@hestholm.com  

• Præmiehavefest: Der afholdes traditionens tro præmiehavefest sammen med Rønhøjgård. 
Hvordan og hvornår dette foregår i år, er under udarbejdelse i samarbejde de 2 bestyrelser 
imellem.  

• Nøgleoversigt – hvem har nøgler og hvem skal have det? Christopher overtager opgaven 
med at få styr på dem og inddrage de nøgler der skal i hus igen.  

• Rengøring – der skal hyres nogen til at rengøre kontoret fremover. Der undersøges en pris 
på en rengøringshjælp udefra – evt. med mulighed for rengøring af Lillelund (i det tilfælde 
lejeren af Lillelund ønsker rengøring). 

• Bestyrelsen tjekker indkomne mail og opkald jævnligt, og vi besvarer henvendelser så 
hurtigt vi kan. Vi henstiller dog til personligt fremmøde i kontortiden 1. og 3. søndag i hver 
måned kl. 10-12. 

• Skraldemandstur – 2 for bestyrelsen er inviteret med og deltager.  
 

12. Evt.  
• Kasseren har fået bevilliget at købe en ny PC, med Office pakken og virus-program til 

6000kr. 
• Arbejdsdag til fordeling af opgaver – udkast via mail.  
• Næste bestyrelsesmøde 14. august kl 17:00-21:00. 


