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

Referat 

Bestyrelsemøde 
30. Juni 2020 
17.00 – 21.00 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

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

Fraværende: - Abdel 

Læs: Referat 

Referent; Sekretær 

 

1. Godkendelse af referat 
• Godkendt 

 
2. Opfølgning fra sidst 

• Punkt 5 – 

Stikontrol. 12. juli kl. 10-12. – fordelt i 3 hold. Hvert hold går og inspicerer ca. 100 
huse. Opgørelse og mails sendes samme dag til dem der får anmærkninger 

• Punkt 6 –  
Alle andre foreninger i Ballerup har aflyst præmiehavevandringen – på dette grundlag 
– og Corona - har vi også aflyst helt for 2020. 

• Punkt 8 –  
Ekstraordinær generalforsamling – Mathilde vil sende besked ud til folk og spørger 
om tilladelse til officielle beskeder pr mail. Derefter sættes det i gang. 
 

 
3. Indkomne breve og mails 

• Mail ang. El-stander til el-biler – er vi interesseret i at få sat nogle på i 
foreningen? VI giver grønt lys til at henvenderen kan undersøge ved 
kommunen om de vil være med til det – og undersøge muligheden. Vil man 
sætte standere op gratis – såfremt der er nok der vil benytte den med deres 
abonnement. 

 
4. Regnskab 

• Haveleje er opkrævet hos alle.  Generelt er der overskud – og nok plads til at 
investerer i nogle af de ting vi mangler.  

• Vi ønsker at afsætte flere penge årligt til advokat hjælp ved fx advarsler eller 
ekskludering af folk – der er pt afsat 10.000kr hvilket måske ikke er helt nok. 
Når vi har noget mere konkret mht udgifter på advokat tager vi stilling til om 
dette er nødvendigt.  
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5. Nyt fra formanden  
• Vurderingsføl: Svend, Jean-Poul og Christoffer ønsker at komme med som 

føl og blive udlært til vurderingsmænd.  
• Elektronisk måling på vandet - vi vil gerne have målt jævnligt, for at få et 

overblik over dette ved bestyrelsesmøderne. Så et evt. stort forbrug bliver 
opdaget hurtigt – som det har været førhen.  

• Kontaktoplysninger skal opdateres til hjemmesiden – også med billeder. 
Husk det nu "#$% 

• Undersøgelse til alle medlemmer fra Kredsen/forbundet. For at finde ud af 
hvordan kontaktfladen skal være til kredsen fremover – og hvad skal de 
hjælpe med. VI betaler en pæn sum penge til kredsen hvert år for deres 
hjælp og bistand – og medlemmer syntes generelt ikke vi får nok for 
pengene. 

• Vi ønsker at lave et Byggeudvalg til at tage sig om alle byggesager – nybyg, 
udbyg, ombyg osv. Anbefaler Abdel og Henrik – samt nogle af haveejerne 
med byggekendskab/uddannelse der vil deltage frivilligt som erstatning for 
fællesarbejde. Foreningerne omkring os har et 
byggeudvalg/vurderingsudvalg – og sælger aldrig et hus der IKKE overholder 
gældende regler fra det år huset er bygget. 

• Kontorhus: Martin har lavet en fin tegning over det nye kontor som forslag – 
der kan rettes til. Vi får nogle tilbud ud fra tegningerne – når vi som 
udgangspunkt får undersøgt hvor mange m2 kontorhuset må være. Håbet er 
at nuværende kontor rives ned når sæsonen slutter for 2020 – og 
håndværkere mener de kan bygge nyt på 2 mdr. Pt. Bliver det gamle 
kontorhus ikke brugt da der er for meget skimmelsvamp som er 
sundhedsfarligt.   
 

 
6. Nyt fra Næstformanden 

• Han er desværre ikke deltagende – men en meddelelse fra ham er: Der er 
aftalt en fast kontor-arbejdsdag hver 14.dag (modsatte søndage af kontortid 
(når dette kommer i gang igen) kl. 10-12– så folk kan komme og snakke 
byggetilladelser mm. Fysisk når nyt hus er bygget – indtil da bliver det 
telefontid for spørgsmål om emnet mm.  
 

7. Telemast i Hestholm 
• Vi er som udgangspunkt ikke begejstret for den kommer til at stå lige midt i 

vores forening – men hvis den SKAL op uanset hvad vi siger - vil vi gerne være 
ind over hvor den skal stå. Vi ønsker derfor at få et dialogmøde med 
udbyderen her på matriklen, så vi kan snakke med dem og være ind over 
hvor den så evt. skal stå – eller om vi kan frasige os den. 
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8. Lokalplan-nyt 
• Lokalplanen er nu lagt ud på Ballerup kommunes hjemmeside - til høring fra 

nu og 12 uger frem. Alle er velkommen til at lave et høringssvar til Ballerup 
kommune. Høringsmøde sat til 18 august. Vi anbefaler alle går ind og læser 
dette – og svarer hvis man har noget at sige. 

 
9. Evt. (bordet rundt)  

• Traktoren: Den er nu igen brudt sammen – og NU skal der kikkes på en ny 
traktor. Der er tidligere godkendt et budget på ca 30.000kr. Plænemanden har 
nogle ideer som Martin, Luffe og Åge tager ud og kikker på.  

 

• Ønske om at købe et 7-mands -fodboldmål til foreningen. Fundet på dba for 
ca. 3000kr. Enstemmigt godkendt. 

 

• Telt på fællesarealerne ved privat arrangementer er blevet afvist (til trods for 
vi som enkelte personer ville ønske at kunne give lov) – for at undgå flere og 
flere søger om dispentation – når en får lov kan andre også. Det vil tage 
overhånd – og det vi der komme klager over i længden. Lillelund er til at leje 
til det samme for private fester og andre arrangementer. 

 

• Sekretærens gamle PC sættes på kontoret til brug for Hanne-Grete. Hanne-
Grete kontakter Christopher for at få egen adgang til dropbox. 

 

• Gebyr for hussalg. Formanden foreslår gebyret sættes op og ligeligt for de 2 
der står for hussalget - for det store arbejde og mange timer der bruges på det 
(ca 20 timer pr salg totalt). Gebyret sættes op hos sælger/køber for at dække 
beløbet så Hestholm ikke skal dække det. Alternativet kan være at bruge en 
ejendomsmægler – som sælger betaler, hvilket koster en del mere (ca 5-6000) 
giver de I anden forening i Ballerup ved hussalg gennem ejendomsmægler).  
Indtil den ordinære generalforsamling sættes gebyret til de 2 der står for 
hussalg til 1.000kr pr person. Ved den ordinære generalforsamling tages det 
op hvorvidt vi fortsætter med hussalg internt i bestyrelsen samt hævelse af 
gebyrer for køber og sælger, eller vi fremadrettet får en ejendomsmægler til 
dette. Dog er der stadig en del arbejde for bestyrelsen i form af venteliste og 
papirer der skal sendes til ejendomsmægleren. 

 


