
Referat af bestyreslsesmøde  

Haveforeningen Hestholm – Vestbuen 75, Kontor ved Morgenfruestien 1, 2750 Ballerup 
 

 
Bestyrelsemøde 
14. august 2019 
17.00 – 21.00 

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 
Sidste referat godkendt  
 

2. Opfølgning fra sidst 
Gennemgang af aktionspunkter ud fra referatet fra sidst: 
Alle punkter er i gang.  
 

3. Stikontrol – regler! 
Diskuteret hvad vores fokus skal være. Fælles regler for alle i foreningen, og vi går 
efter den checkliste der findes og kikker på at haverne ser pæne og velholdte ud – 
som står i vores ordensreglement i foreningen. 
 

4. Nyt kontor 
Kontoret skal rives ned og nyt bygges. Vi ser på det med nye øjne og drager 
skraldemænd og andre brugere af kontoret med i talen om, hvad der er behov for 
hos alle. Vi henter derefter inspiration og et tilbud på det. Martin og Christopher er 
primus motor på dette. 
 

5. Låsesystem 
Nyt nøglesystem blev gennemgået for at forenkle vores nøgle fremover – samt 
bedre overblik over nøglerne. Vi kan komme i gang for 10.000 kr og udvide hen af 
vejen i det tempo vi har behov og råd til. Christopher sørger for at vi får tilbud på 
nogle systemer. 
 

6. Indkomne breve og mails 
Indkomne mails og ideer - fordeles alt efter hvem der tager hånd om dem. Bl.a.: 

• Martin undersøger nye pavilloner til Lillelund – efter de blæste i stykker i 
starten af Juli. 

• Lillelund mangler stadig nye bestyrere fremover.. Nyt opslag kommer på 
hjemmesiden med håb om nye bestyrer. Punktet kommer op på 
generalforsamlingen i Marts 2020 – og melder ingen sig senest der må vi se 
os nød til at lukke det ned for udlejning (hvilket jo ville være ærgerligt i 
fremtiden)- Bestyrelsen ønsker ikke at vi skal stå for dette da det er en post 
bestyrelsen som sådan ikke skal blande sammen med resten af 
bestyrelsesarbejdet.  
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• Man må IKKE parkerer på stier og græsarealer ved egen have, da disse er 
brandbælter. Ved handikap-parkering er det muligt at få en handikap-plads 
så tæt på sit hus som muligt, på de autoriseret p-pladser– ved fremvisning af 
handikapskilt og selvbetaling af privat handikapskilt med nummerlade.  

• Vejbumpene er meget støjende og generende for de haver der ligger ud for 
disse. Der forslås at komme vej-chikaner så som fx store blomsterkummer 
(som i andre foreninger) – Dette kommer med som et punkt til 
generalforsamlingen i Marts 2020. 

• Det er besluttet af Info-boksene bliver fjernet fra alle pladserne. Info 
kommer fremover ved kontoret og på hjemmesiden. 

• Bytterummet er til hvis andre kan bruge de ting man sætter – personen der 
sætter tingene er ansvarlig for at fjerne de ting der ikke er blevet afhentet 
efter 2 uger. Overholdes dette ikke bliver rummet fjernet i fremtiden. Det er 
ikke et skralderum. Vi undersøger – i samarbejde mellem Martin og 
skraldemændene - muligheden for en container til småt brandbart en 
weekend om året. 

• Vi har modtaget en klage fra Højvænget over standen på vores bro over åen.  
Martin kommer med forslag – tegning og budget – over ny bro til næste 
møde. 

• I vedtægterne står at vi skal erstatte træerne med nye træer i allé’en når 
disse fældes - Martin undersøger pris for nye træer. 

 
7. Regnskab 

Kasseren har holdt møde med de 2 forgående kasserer. Tingene er blevet 
overleveret til Matilde. Karen er åben for at vejlede Matilde fremover hvis hun har 
brug for dette. Der kæmpes stadig med banken for at få overdraget det sidste derfra.  
Der er aftalt møde med revisor-suppleanten, der overtager revisor posten i 
foreningen.  Desuden arbejdes der på at få oprettet MobilePay i foreningen.  
 

8. Nyt fra formanden (Salg af havehuse, Venteliste/Udbud) 
• Der er mange opgaver – også juridiske - ved salg af huse. Formanden har nu 

været hele vejen igennem ved hussalg et par gange gange og vil gerne lærer 
fra sig, så vi er flere det deles om alle de opgave der er i hele processen.  

 
 
 
 
 
 

9. Nyt fra Næstformanden 
• Har styr på at opmåle og forhåndskikke på huse der ønskes en vurdering på 

og har sat det hele i system. I forbindelse med salg kikker vi på om der er 
ulovligt byggeri og om tegninger passer overens med de eksisterende 
tegninge. Derefter bliver vurderingen af huset sat i gang. Sælger  - og køber 
bliver informeret om evt byggeri der er ulovligt opført. 

• Der laves en aftales med en beboer i foreningen – der er aut. VVS’er - med 
henblik på opgaverne ved at få skiftet vand-målere efter behov. Der skal 
foreligge bilag/regning ved hver opgave. 

• Der er udfordringer med hjemmesiden når folk bruger visse browsere. Den 
opdaterer ikke alle ting på siden, så der nogle gange forekommer gamle 
navne og adresser. Christopher er i gang med at kikke på dette.  
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10. Samarbejde i bestyrelsen/kommunikation 

Bestyrelsen har talt om vores samarbejde. 
Vi fordeler opgaverne til dem der har tid og overskud – selvfølgelig med 
hensyntagen til hvad der passer til de roller vi har i bestyrelsen. Visse små-opgaver 
uddelegeres efter aftale med ansvarspersonen - til personer fra de frivillige grupper 
der lige så godt kan varetage dem selv fremover. 
 

11. Bordet rundt & Evt. 
• Genoptagelse af ”Hestholm Nyt”-bladet. Det er en meget stort opgave og vi 

føler ikke i bestyrelsen vi har tid og overskud for dette. Punktet tages op til 
generalforsamlingen og lagt ud til evt frivillige der ønsker at stå for dette 
fremover. Dog skal der tages hensyn til persondataloven er der oplysninger 
der ikke kan videreføres fra sidste omgang af bladet. 

• Næstformanden og områdeformanden tilmeldes et vurderingskursus så de 
er mere klædt på (og kan supplerer hinanden) til at forhåndsgodkende før 
en endelig vurdering til salg.  

•  Christoffer tager en snak med Tobias om fremadrettet opgaver mht. 
hjemmesiden. 

• Bestyrelses-referat skal – så vidt muligt – være skrevet, rettet til, godkendt 
og lægges på hjemmesiden indenfor 14 dage. 

• Der var ønske om køb af PC-Mus for et par stykker – Bettina køber 2 
trådløse mus. 

• Dagsorden til generelforsamlingen – de indkomne punkter samles og skrives 
ned allerede fra nu – af Bettina. 

• Der udarbejdes et årshjul sammen med gennemgang og rettelse af 
forretningsordenen. Hvilket burde give et bedre overblik over hvilke opgaver 
der ligger gennem året – og hvornår disse skal sættes i gang.  

• Næste bestyrelsesmøde er Tirsdag 24 September kl 17-21 – og hver den 
sidste Tirsdag i måneden fremover. 


