
Referat af H/F Hestholm ordinær generalforsamling søndag den 8. marts 2020 kl. 10.00    
 

Dagsorden:  

Formanden byder velkommen til generalforsamling 2020 for Hestholm HF. 

1: Valg af dirigent  

 Bestyrelsen foreslår Arne Jensen som dirigent - Enstemmigt vedtaget 

 Arne byder velkommen og præsenterer sig. 

 Konstaterer generelforsamlingens lovlighed – overholdt vedtægterne og indkaldelsen er 
 indenfor tidsfristen. 

 Forklarer misforståelsen for indkomne forslag (idet vi først havde bedt om forslag senest 11. 
 januar og ifølge vores vedtægter er det  d. 1 februar) – ingen forslag er ramt af denne 
 misforståelse. 

 221 haver tilstede.  

2: Valg af stemmeudvalg  

Arne: 

 Valg af stemme-optællere – der forslås 3 områder og en optæller fra hvert område: 

 John, Have #194 – Ove, Have#248 – Gert, Have#255 

 

3. Mundtlig årsberetning - Skriftlig beretning vedlagt i indkaldelsen  Bilag 1 

Helle: 

 1 min stilhed for dem vi har mistet (påpeget af Gerd) 

 Helle beretter årsberetningen samt vores arbejde i bestyrelsen.  Forklarede beslutningen 
 om hvorfor hun først trak sig som formand og efterfølgende alligevel fortsætter. 

 Meddeler at der efter reglerne skal være 3 vurderingsmænd ved hver vurdering (vi bruger pt 
 2 hver gang) – derfor ønsker vi flere vurderingsfolk til at løfte opgaven. 

Martin overtager den mundtlige beretning og fortæller om det praktiske arbejde i Hestholm.  

 Meddeler at vi har skiftet gartner til en billigere ordning – og at denne gartner også gerne 
 hjælper haveejerne privat. Hans navn og nummer kan udleveres ved henvendelse til Martin. 

 Tak til diverse folk for at hjælpe med arbejdet:   



  Anders for at være behjælpelig med overdragelse 
  Karen der desværre ikke har have mere. 
  Elitehold, pladsmænd og skraldemænd – glad for de alle blev trods ny  
  bestyrelse 
  Åge og Herluf – uden de 2 ville han have svært ved at udføre sit job når han 
  ikke er sat særlig godt ind i området. 
  Dennis og Claus for arbejdet med Lillelund. 

 Information om arbejdet for 2020: 

  Vejtræer der skal plantes – fjernelse af død træer 
  Resterende bump skal fjernes 
  Perlesten på stier og P-pladser 
  Fjernelse af skilte der er i vejen (også for gartneren som giver mere arbejde til 
  os) 
  Påbegynde processen med at bygge nyt kontor til efteråret -  og evt ny P-Plads 
  De stormskader der skete på teltene ved Lillelund – bliver der kikket på når 
  der er overskud. 
  Folk med trailerplads bedes melde tilbage til Martin om hvilke plads man har – 
  for overblik. 
  Folk med specielaftaler mht. fællesarbejde bedes melde tilbage til Martin, så 
  han ikke opkræver nogen der ikke skal opkrævet.  
 

 Bytterummet er IKKE til affald – det skal på containerpladsen. 

 Kørsel på stierne vinteren igennem – på vådt græs. Ødelægger stierne og giver en stor udgift 
 for foreningen. 

 Fællesarbejdet bliver lavet om i år. Frit valg af dag (en forsommer og en sen-sommer). 
 Udvides med 30min – og det er IKKE arbejde foran sin egen have. Pladsformændene får 
 mere ansvar for hvad der sker på deres pladser. Det er ikke tilladt kun at rydde foran sin 
 egen have under fællesarbejdet. 

Helle:  

 Lokalplanen – heftig dialog på kommunen vedr. registrering af ophold i haverne. Kommunen 
 ønsker En bum/indhegning - eller digital løsning ved at checke ind via hjemmeside. 
 Diskussion om hvordan de vil styre dette. Diskussionerne fortsætter (nogle haver med 
 advokat ind over) - Så INGEN endelig beslutning at fortælle endnu. Vi er tilbage til start. De 
 har lovet at der kommer med en lokalplan inden sommerferien. 

 Opfordrer til plænemøder. 

Arne satte beretningen til debat – dem der ønsker at udtale sig /spørge ind til beretningen kommer op og 
taler i mikrofonen.  

Svar på kommentarer – der ikke er punkter under forslag: 



Det vides endnu ikke hvad kommunen vil gøre og hvilke konsekvensen der er af helårsbeboelse – også for 
dem der ikke bor hele året. Kommunen er blevet spurgt men ikke kommet med et svar på dette.  

Om containerpladsen kan få yderligere åbningstider – nu fællesarbejder bliver udvidet med 30 min - vendes 
med skraldeformand og skraldemændene.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

4: Regnskab          Bilag 2  

Mathilde gennemgik regnskabet kort – dette er også vedhæftet i indkaldelsen til alle. 

 Underskud på 100.000 (kommer af driften af Hestholm) – budgetteret med underskud på 
 229.000 

 Penge til kontoret er afsat og indgår i regnskabet. 

 Der er penge på kontoen der kan bruges til driften af Hestholm. 

Kommentarer: 

 Ros af regnskabet udformning – savner dog at budgettet står i regnskabet igen. Både for året 
 før år og regnskabs året – så det er tydeligere med udviklingen. 

Bilag 15 indeholder budget for året og vi finder det ikke nødvendigt at have det 2 steder i 
regnskabet. Vi syntes ikke det er nødvendigt at medtage for året inden, men indarbejder det 
gerne næste år for overskuelighedens skyld. 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

5: Indkomne forslag  

5.1 Vejbump erstattes af vejchikaner       Bilag 3  
(Bestyrelsen) 

 Klager de for vejbump der er – vi ønsker chikaner i stedet. Blomsterkummer er dog meget 
 dyre, derfor forslår bestyrelsen af genbruge de markeringspælene vi har i forvejen. 

Forslaget vedtaget med stort flertal. 

 

5.2 ”Hestholm Nyt” medlemsblad    Bilag 4 
(Bestyrelsen) 

 Rigtig godt forslag – udfordringen er at vi som bestyrelse ikke kan påtage sig opgaven. Bakker 
 op om dette – hvis nogen ønsker at tage opgaven. 
 
 Ingen kommentarer – indstillingen er taget til efterretning. 
 
5.3 Skriftlig indkaldelse af generalforsamling   Bilag 5 



(Bestyrelsen) 

 Tanken er at afskaffe papirer og porto til de mange breve – omkostningsrigt. Størstedelen 
 har mail og selv kan printe. Man kan udfylde en formular hvor man kan godkende at 
 modtage det på e-mail fremover – resten (dem der ikke udfylder og godkender formularen) 
 får det fortsat med posten. 
 
 Kommentarer – ingen 
 
Forslaget vedtaget med stort flertal 
 
5.4 Forslag om sprøjtning     Bilag 6 
(Bestyrelsen)  

 Dette vil kræve en ændring af ordensbestemmelser – skal godkendes. 
 Bekæmpelse af ukrudt på perlestenen ved P-Pladserne, hvor der er hårdest ramt samt 
 trailerpladserne… tilbud fra gartneren på 3000kr. Over 2 gange – gør det i foråret. Bliver 
 efterfulgt af perlesten for at  mindske ukrudt. Gartneren holder det løbende - hvilket gør at 
 vi har det mindre til fællesarbejdet. 
 Kan kun godkende om det er en god ide – vi ved endnu ikke hvad vi får lov til af kommunen 
 og jordejeren. 
 
Kommentarer: 
 Bekymring omkring de hække der vender ud mod p-pladserne og vores legende småbørn der 
 kan finde på at komme sten fra gruset i munden.  
 Trailerpladserne skal man selv holde. 
 
 Det kommer ikke tæt på hæk – da vi selv skal holde 1.5m ud fra vores hæk. 
 Ukrudtsbekæmpelsen må bruges indtil 1m fra vandløb og det suger ikke ned i grundvandet. 
 Man kan dampe ukrudt væk, men det er ikke lige så effektivt.  
 
 Forslaget afvist med stort flertal 
 
 
5.5 Genetablering af udhængsskabe på de 6 pladser    Bilag 7 
(Forslag fra Jørn Schou, Have 188) 

 Ønsker at få info andre steder end kun kontoret og vil derfor gerne have genetableret 
 infoskabene ude ved pladserne– evt. med nye skabe hvis de gamle ikke virker.  
 
 Bestyrelsen opfordre altid til at kikke forbi kontoret på kontordage – også til en snak. Vi er 
 ikke imod skabene – men låsene var gået i stykker og nye skabe større skabe (så der er plads 
 til flere sedler) vil koste os ca. 10.000kr. 
 
 Arnt meddeler at man kan få nye låse til de eksisterende skabe til 30kr stykket – og tilbyder 
 at hjælpe med dette. Det er intet problem med små skabe og små sedler til info om de små 
 ting i foreningen. 



 
Forslaget blev godkendte med overvejende flertal. 
 
5.6 Forhøjelse af gebyr ved fravær til fællesarbejde   Bilag 8 
(Forslag fra Jørn Schou, Have 188) 

 Flere og flere melder fra til fællesarbejdet. Forslaget er ikke for at få flere penge ind i 
 foreningen, men at få flere til at deltage (afskrække fra at melde fra) – også for det sociale i 
 fællesarbejdet.  
  
 Det er et godt forslag om hævelse af gebyret - mange bliver ældre og kan ikke deltage – og 
 har måske ikke råd til at betale det. Der skal være plads til og alle sammen.  Bestyrelsen har 
 stillet modforslag på 1000kr i stedet.  
 
Stemmeoptælling da det var svært at se om der var flertal for det ene og det andet 
For Jørns forslag om forhøjelse af gebyr til 1500 kr.: 110 
Imod Jørns forslag om forhøjelse af gebyr til 1500 kr.: 91 
Forslaget på 1500 kr. er vedtaget 
 
 
5.7 Etablering af ny P-Plads ved Tvær Allé    Bilag 9 
(Bestyrelsen) 
 

Begrundelse for behov for ekstra P-Plads er at Plads 2&3 er udfordret med mange biler, da 
Tvær alle også parkerer der og folk parkerer ulovligt. Tvær alle kan få egen parkering på det 
grønne trekants-arealet ud mod vejen – med indkørsel fra vejen. Vi har tilbud på 
etableringen på omkring 52.000 kr. 

 
Kommentarer: 

Der står en el-stander midt på dette stykke græs, hvor man forudser at den vil blive påkørt 
og skal repareres tit. Hvem skal betale det?  

 Mange mener ikke der er behov, slet ikke der.  
 Nyt forslag er at etablerer en vej bagom plads 1&2 – ned til trailerpladsen og evt. lave nogle 
 p-pladser der. Kan komme med som forslag til næste års generelforsamling.  
 
 
Forslaget blev nedstemt med stort flertal 
 
5.8 Ændring af vedtægterne §3 Medlemmer   Bilag 10 
(Anders Clausen, Have 135) 

 Dette kommer af en masse der er blevet spurgt ind til da han var i bestyrelsen. Vedtægterne 
 er ikke ændret siden 1956, så forslår en modernisering af vedtægterne.  
 Vi som bestyrelse anbefaler ikke at panthaver kommer ind over, da det medfører helt andre 
 måder at sælge huse på. Så skal der ejendomsmægler og advokater ind over. Det skal med i 
 overvejelserne for afstemningen. 
Kommentarer: 



 Da foreningen kører efter forbundets vedtægter, foreslås det at Anders trækker sit forslag, 
 da vi så er dækket der.  
 Dette ønsker Anders ikke 
 Da vi ikke kender den nye lokalplan for Ballerup kommune endnu, er det svært at efterleve 
 mange af forslagsændringerne så som udlejning af sin have i kortere periode. 
 
Forslaget afvist som helhed – og MEGET få ønsker at diskuterer de enkel forslag – med stort flertal. 
 
 
5.9 Tilføjelse til vedtægterne §10 Bestyrelsen   Bilag 11 
(Bestyrelsen) 
 
 Vi vil gerne sikre at der ikke bliver for få personer der styrer foreningen – derfor ønsker vi at 
 man kun kan bestride en post af gangen.  Desuden kan en meget større viden gå tabt hvis 
 den person med flere ansvarsområder forlader sine poster – eller Hestholm  
 
Kommentarer: 
 Det kan blive et problem at vi begrænser os selv, hvis ingen melder sig til bestyrelsen og 
 vurderingsmand, men ønsket er at en i bestyrelsen også kender til vurderingsarbejdet. Der 
 er altid andre der skal godkende når et hus er vurderet.  
 
 
Forslaget vedtaget med stort flertal – dog med ændring af det ikke må være flere lønnede poster. 
 
5.10 Ændring af vedtægterne §10 Bestyrelsen   Bilag 12 
(Bestyrelsen) 
 
 Vi bliver for sårbare når der er for få - alle udearbejdende - medlemmer i bestyrelsen.  
 Vi ønsker flere til at dele opgaverne og dække hinanden. Med 300 haver burde det være 
 realistisk at udvide til 7 medlemmer.  
 
Kommentar 
 Det er en stor opgave at være i bestyrelsen og man skal ville det når man melder og 
 forpligter sig til bestyrelsen.   
 
Vedtaget med stort flertal. 
 
5.11 Tilladelse til oprettelse af parkering på have lejerens matrikel.     Bilag 13 
(Darryn Dobbs, Have 76) 
 
 Vil gerne trække forslaget tilbage – men støtte forslaget om vej bagom plads 1&2 samt 
 ekstra parkering ved trailerpladen. 
  
5.12 Årligt gebyr for trailer parkering    Bilag 14 
(Darryn Dobbs, Have 76) 
 
 Vil gerne trække forslaget tilbage med samme begrundelse som forslag 5.11. 

 

 



6: Budget for 2020     Bilag 15 

 Der er bl.a. budgeteret med: 
 Flere bestyrelsesmedlemmer 
 Sommerfest – hvis nogen ønsker at hjælpe med at holde det. 
 Undersøger om bedre markedsparasoller til Lillelund  
 Ikke noget ekstraordinært  
 Budgetteret med underskud på 200.000 – men ikke budgetteret med gebyrer, derfor kan det 
 blive mindre. 
 

Godkendt enstemmigt. 

7:  Valg:  

Vi kommunikerer ikke via FB da det IKKE er en officiel kanal til bestyrelsen. Gruppen bestyres privat af en 
haveejer. Flere har ønsket at stille op, men er desværre blevet skræmt via den hårde tone derinde.  
 

Kasserer  vælges for 2 år      Mathilde Hollesen      Genopstiller 

Genvalgt uden modkandidater 

3 Bestyrelsesmedlemmer    vælges for 2 år  
 
Bestyrelsesmedlem (Næstformand) Christoffer Søndergård       Afgår 
Bestyrelsesmedlem (Sekretær)  Bettina Stegmann  Genopstiller 
Bestyrelsesmedlem  (Salgsansvarlig) pt. ubesat 
 
Bettina, Have #120 – Genvalgt uden modkandidater 
Hanne-Grete, Have#15 – er revisor men vil gerne stille op til bestyrelsen i stedet for – valgt uden 
modkandidater 
Mangler fortsat et medlem – ingen ønsker at stille op. 
 
1 Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år pt. Ubesat 
Munim Have# 129 – valgt uden modkandidater 
 

(I bestyrelsen nu og ikke på valg i år, Formand Helle Lund og områdeformand Martin Sørensen)  

 2 Bestyrelsessuppleanter  vælges for 1 år    Anne Katinka Krogsbæk Genopstiller ikke  

    pt. Ubesat 

Herluf, Have#110 - valgt uden modkandidater. 

Mangler fortsat en suppleant – ingen ønsker at stille op. 

1 vurderingsmænd vælges for 2 år Scott Taylor  Genopstiller 

Scott, Have #149 - genvalgt uden modkandidater 



1 vurderingsmand vælges for 2 år Mette Brun  Genopstiller 

Mette, Have# 191- genvalgt uden modkandidater 

1 vurderingsmænd vælges for 2 år pt. Ubesat 

Svend, Have #146 – valgt uden modkandidater 

1 vurderingsmænd vælges for 1 år pt. Ubesat 

Ingen ønsker at stille op. 

 (vurderingsmænd ikke på valg i år Darryn Dobbs og Ove Jensen)  

Revisor  vælges for 2 år       Hanne-Grethe Hansen Genopstiller 
(Revisor Søren Krohn ikke på valg i år)  

Hanne-Grete har trukket sig som revisor og gået med i bestyrelsen.  
Mathilde fortæller hvad det indebærer. Det handler om at kontrollere at det der er bogført et betalt 
korrekt - 2-3 gange om året mødes man med kassereren. 

Lisbeth Wulff Have#209 - opstiller skriftligt.  Valgt uden modkandidater. 

Revisorsuppleant vælges for 2 år pt. ubesat  

Sigrid Leilund Have #79 – valgt uden modkandidater 

Revisorsuppleant vælges for 2 år pt. Ubesat 

Klaus Hjort Have #206 – valgt uden modkandidater 

I forhold til vurderingsmænd – kan vi ikke klare opgaven selv må vi benytte os af andre  vurderingsmænd 
(evt fra andre kolonihaver) 

8: Eventuelt (Der kan intet vedtages under dette punkt)  

 Der anbefales at flere melder sig både til bowling – brug af petanque-banen (men rengør 
 banen selv efter) – seniorgruppen med hyggelige arrangementer. Mangler parasoller eller 
 markiser til seniorklubben. 

 Ang. FB siden. En admins opgave er at sørge for en ordentlig tone og at der bliver ryddet op i 
 opslag. Der skal slettes grove opslag der generer andre og tangerer som mobning. 

 Skoven mod plads 5 der blev fældet i efteråret. Hvad sker der i projektet? 
Svar: Ikke bekendt med at der skal plantes en ny skov – tager den op med elitefolkene og 

 vender tilbage. 

 Der er – pr sms – kommet et bestyrelsesmedlem mere på banen, og man ønsker det kan 
 godkendes trods punktet er lukket. Blev desværre afvist, bl.a. fordi flere allerede havde 
 forladt generalforsamlingen og punktet er lukket. Vedkommende er velkommen til at hjælpe 



 med opgaverne, men kan ikke træde ind i bestyrelsen før til næste års generalforsamling. 
 Bestyrelsen tager en snak med vedkommende. 

 Ønske om en grill til Lillelund så man ikke skal slæbe flere mindre grille med selv. 

Tak for en god dialog og en masse gode og forskellige holdninger. 

Tak for i dag – og tak for god ro og orden 

Generalforsamlingen blev afsluttet på behørig vis 

Vel mødt Bestyrelsen   

  

HUSK!  Standerhejsning søndag den 29. marts 2020 kl. 10.00 ved kontoret.  

 


