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

Referat 

Bestyrelsemøde 

29. oktober 2019 
17.00 – 21.00 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Christopher, Mathilde, Katinka, Bettina, Helle 

Fraværende: -Martin 

Læs: - Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referent; Bettina 

Punkter der blev gennemgået 

 

1. Godkendelse af referat 
Enstemmigt godkendt  
 

2. Opfølgning fra sidst 
Mht til fjernelse af bump i foreningen, er der talt med politiet.  

 
3. Indkomne breve og mails 

• Indkomne mails fra jer hestholmere er blevet gennemgået og diskuteret i 
bestyrelsen. De respektive folk har fået svar på deres henvendelser.  

• Vi modtager en del mails omkring det der sker i forbundet mht. ny lokalplan. 
Der er intet besluttet endnu, og vi kan derfor ikke komme med nogle 
brugbare oplysninger som det ser ud nu. Der er søgt udsættelse og der 
arbejdes pt. på en plan, det næste halve år. Alle er selvfølgelig  velkommen til 
indtil da,  selv at søge oplysninger omkring diskutionerne vedrørende dette 
emne, på Ballerup kommunes hjemmeside. Bestyrelsen melder ud, så snart 
der er kommet en endelig afgørelse, så alle ved hvordan reglerne bliver 
fremover. 

  
4. Regnskab 

Regnskab fra januar til september er blevet gennemgået. Et nyt bliver lavet efter 
oktober når alle havelejerne for året er kommet med, samt vandregnskabet er gjort 
op. 
 

5. Nyt fra formanden (Vurderinger og Salg af havehuse stopper med sæsonen.) 
• Der er lukket for vurderinger både med og uden salg, indtil sæson 2020 

starter op igen. De igangværende sager bliver dog ekspederet færdige. 
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6. Nyt fra Næstformanden 
• Vandaflæsning er i gang og der er styr på det. Hovedmålerne bliver aflæst 

fredag. D. 1 november – bi-målerne bliver aflæst snarrest når der er tid. Der 
er ikke sendt mail ud om overforbrug af vand, da der ikke er nogen meldinger 
fra systemet. Der undersøges et automatisk system READY via Kamstrups, 
der kan aflæse automatisk via PC. 

• Der bliver indkaldt til et evalueringsmøde med vurderingsmændene for året 
der gik – ligesom der har været holdt et møde med skraldefolk og eliteholdet. 

 
7. Kommende generalforsamling 2020 

• Vi har aftalt et møde i november til at påbegynde forberedelse af 
generalforsamlingen 2020. I december, Januar og Februar bliver der 
fokuseret på generelforsamlingen frem for egentlig bestyrelsesmøder. 

 
8. Åbningstider og kontakt til bestyrelsen (tlf/mail) 

• Vi har fjernet telefonisk træffetid. Telefonerne bliver taget så vidt det er 
muligt. Henvendelse bør ske via mail eller ved personlig henvendelse til 
kontortiderne. 

• Vi siger tak for denne have-sæson og på gensyn til april 2020. Henvendelser 
bliver kun besvaret sporadisk vinteren igennem. 

 
9. Evt. (bordet rundt)  

• Haveforeningen Hestholm dækker ikke skader sket på haveejerens haver. Det 
er haveejeren selv der skal dække dette - eller deres forsikring. 

 
• Foreningen står inde for de ting der er egen hjemmeside, og der fjernes de 

dokumenter der går imod persondataloven. Vi har ikke mulighed og tid til at 
fjerne alt der er cachet på hele internettet. 
 

• Vi modtager desværre en del mails med konflikt-optrappende og anklagende 
tone, det er hverken er godt for motivationen og lysten til at varetage det 
frivillige arbejde i foreningen.  En stor del af mailene kan man finde svar på 
via hjemmesiden, i stedet for via mail til bestyrelsen. Vi er en hel bestyrelse 
alle med fuldtidsarbejde ved siden af dette frivillige foreningsarbejde, og 
bruger alt den tid vi kan til arbejdet for Hestholm. Man er altid velkommen til 
at komme med konstruktive forslag og ideer, ligesom alle er velkomne til at 
deltage i det frivillige arbejde for Hestholm både i og udenfor bestyrelsen. 

 
• Der er desværre IKKE endeligt meldt sig nye bestyrer til Lillelund. Punktet 

kommer stadig op til generelforsamlingen, hvor vi så må tage stilling til hvad 
vi gør ved det fremover – og hvad der skal til. Interesseret er stadig velkomne 
til at melde sig J 

 
• Beskærer kursus i Januar – Martin er på sagen og ved at undersøge det. 
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