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

Referat 

Bestyrelsemøde 
26. Maj 2020 
17.00 – 19.00 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Abdel, Henrik, Mathilde, Herluf, Bettina, Hanne-Grete, Helle 

Fraværende: Martin 

Læs: -  

Referent; Bettina 

Dagens dagsorden 

1. Velkommen til de nye i bestyrelsen (Herluf, Henrik, Hanne-Grete og Abdel) 
De nye i bestyrelsen blev budt velkommen. Kort forklaring om foreningsarbejdet og 
bestyrelsesmøderne til de nye – og vores samarbejde imellem. Strategi for 
næstformand arbejde blev klarlagt herfra og frem.  
 

2. Oplæring af de nye 
Meldt ud: Christopher er i gang med at lære den nye næstformand op og det er i 
fuld gang på de vilkår der er i disse coronatider. 
 

3. Oplæring af Bettina til hussalg 
Bettina er i gang med at blive oplært i hussalg for aflastning af formanden, og så vi er 
2 om opgaven. Vi er afhængig af næstformanden og vurderingsfolk for at kunne 
fuldføre et kolonihavesalg. Der foreligger en klar arbejdsgang som vi følger.  
 

4. Fællesarbejde 
Efter aftale med Martin omkring fællesarbejdet – for ikke at gå imod Corona-regler 
er fællesarbejde aflyst på de faste dage indtil videre, men alle er meget mere end 
velkomne til at gå ud og lave fællearbejde når man har tid og kan, så pladserne 
stadig bliver holdt.  
 

5. Stikontrol 
Vi ser os desværre nok nød til at aflyse sankt hans da vi er langt flere end de 
kommende lovmæssige antal på 30-50 i privat arrangement. Og ikke regner med at 
det bliver ophævet indenfor den næste måned. 
 
Stikontrol: vi kan godt forsvare at gå stikontrol da vi kun går 2&2 rundt. Mange haver 
er desværre for forsømt og de skal have en reprimande.  
Stikontrol bliver struktureret og opgaver uddelt til næste bestyrelsesmøde. 
Dato for stikontrol: 12 juli 2020 for alle stier.  
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Vi er enige om at rekvirerer en rotte-fænger fra Ballerup kommune til et bestemt 
hus i foreningen, der er meget forsømt og en stor rotterede. Sagen er i gang i 
bestyrelsen. Næstformanden kontakter kommunen. 
 
 

6. Præmiehave vandring 
Helle kan godt lave vandring med konsulenten. Umiddelbart bliver der Ingen 
invitation som der plejer med åben vandring. Da vi bliver for mange – med mindre 
tingene er åbnet op til august. 
Mht. præmiehavefesten ser vi tiden an.  
 

7. Kontaktoplysninger på hjemmesiden (inkl. billeder) + opslag i glasskab 
Hjemmesiden opdateres med nye bestyrelsesmedlemmer. Christopher fortsætter 
som web-master til hjemmesiden mm. Billeder sendes til Christopher  
 

8. Ekstraordinær generalforsamling (Formand har forslag til afholdelse så regler kan 
overholdes) (valg af Henrik og en suppleant mere) 
Vi afholder en brevafstemnings generalforsamling for at få flere medlemmer stemt 
ind i bestyrelsen. Dette er lovligt i forhold til vores vedtægter. Stemmesedler bliver 
omdelt – 2 pr have – påført havenr. De udfyldte stemmesedler skal derefter lægges i 
formandens postkasse på Svalestien 1 indenfor den angivne tidsramme. Hvorefter 
bestyrelsen optæller sedlerne. Samtidig sættes i gang mht. indkaldelser pr mail – 
som blev godkendt på generalforsamlingen 2020.  
 
 

9. Evt. (bordet rundt) 
Arbejdsgangen i forbindelse med godkendelse og vurdering af huse er gennemgået 
og vi indkalder til et møde med vurderingsfolkene.  
Er man interesseret i at være en del af vurderingsholdet, så send en mail til 
næstformanden. Man kan så komme med som føl (som man skal ifølge de nye regler 
om vurdering) – og man kan blive stemt ind til næste generalforsamling.  
 
Forslag/forespørgsel: Bestyrelsesforsikring – ca 1500kr pr år – der forsikrer ved 
menneskelige fejl. Dette har man i stor stil ude i erhvervslivet. Ville dette være en 
ide og få i hestholm.  
Vi hæfter ikke og har ikke et ansvar i forhold til opkrævninger og hussalg – så en 
sådan forsikring kræves ikke.  
 
Ny telefon næstformand, så han kan se mails på den – og får kikket og svaret mails 
nemmere til 3000 til Abdel – samt PC til 5000. Begge til deling med kommende 
bestyrelsesmedlem. Enstemmigt vedtaget. 
 
 


