
Kære Hestholm'ere, 
 
Glædelig jul og godt nytår, vi håber I har haft nogle dejlige dage med jeres familier. 
 
Et nyt år er begyndt og det betyder at generalforsamlingen står lige om hjørnet, det er som bekendt den 8. 
marts 2020. For at vi kan nå at bearbejde jeres forslag inden generalforsamlingen skal vi bede jer om at 
sende punkter til dagsorden til mig senest 11. januar 2020 kl. 23.59, punkter modtages også efter denne 
dato, men i så fald vil de ikke blive sendt ud med indkaldelsen, men tilføjet ved generalforsamlingen. 
 
Vi er desværre nødt til at lave nogle ændringer i bestyrelsen, det er vi selvfølgelig meget kede af, men af 
samme årsag vil vi bede interesserede kandidater i nedenstående positioner til at henvende sig til mig og 
fortælle lidt om sig selv senest 11. januar 2020 kl. 23.59, så vi har bedst mulighed for at vælge den rigtige til 
generalforsamlingen. Som med punkter til dagsordenen modtages disse også efter denne dato, men vil i så 
fald heller ikke blive sendt ud med indkaldelsen. 
 
De afgående medlemmer er klar til at hjælpe med overdragelsen af deres opgaver så længe dette er 
nødvendigt. 
 
Formand Helle Lund er af helbredsmæssige årsager nødt til at trække sig fra bestyrelsen, det er vigtigt for 
både Helle og resten af bestyrelsen at understrege at vores samarbejde har fungeret fint de sidste 6 mdr., 
men at vi selvfølgelig alle har fuld forståelse for at det er vigtigt at lytte til sin krop når den siger stop. Der 
vil derfor være valg af en ny formand den 8. marts. 
 
Næstformand Christopher Søndergaard er af familiemæssige årsager nødt til at trække sig, familielivet og 
et travlt arbejde er desværre ikke foreneligt med bestyrelsesarbejdet. Der vil derfor være valg af en ny 
næstformand den 8. marts. 
 
Salgsansvalig Der har tidligere været et ekstra bestyrelsesmedlem der hjalp med kassererarbejdet, det 
mener vi ikke pt. er nødvendigt, vi har i stedet identificeret et behov for en person i bestyrelsen der kan 
have fuld fokus på salg og vurderinger i foreningen, denne person vil selvfølgelig arbejde sammen med de 
valgte vurderingsmænd. Vi håber at høre fra nogen der er interesserede i disse opgaver. 
 
Bestyrelsesmedlem Vi har desværre mistet to bestyrelsesmedlemmer som af forskellige årsager har valgt 
at trække sig, vi skal derfor også have valgt et bestyrelsesmedlem, denne person vil blive involveret i de 
forskellige arrangementer der afholdes i foreningen i løbet af året. 
 
Der skal endvidere vælges to suppleanter, en revisor og en vurderingsmand. 
 
Til sidst må jeg desværre oplyse at det i 2019 ikke vil være muligt at tilbagebetale de lån man måtte have i 
Hestholm, det skyldes at jeg som kasserer har været nødt til at fokusere på at få styr på de andre opgaver 
der følger med kassererjobbet, det håber jeg I har forståelse for. 
 
Vi glæder os til at høre fra jer. 
 
På bestyrelsens vegne rigtig godt nytår. 
 
Med venlig hilsen 
Mathilde 
Kasserer 
 


