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

Referat 

Bestyrelsemøde 
29. september 2020 
17.00 – 21.00 i Lillelund 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

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

Fraværende: Abdel 

Læs: Referart 

Referent; Sekretær 

1. Lillelund v/Dennis 
• Dennis er inviteret for at finde en fælles ordning mht. vedligeholdelse af 

Lillelund – udover optælling og udlejning. Vi ønsker at finde en fast 
aftale/løsning om vedligehold - i stedet for løn for udspecificeret opgaver.  
Vi afsætter fra 2021 et honorar på 7000kr til bestyreren/viceværten af 
Lillelund – der bliver udarbejdet en forretningsorden for hvad dette dækker 
og indebærer (mellem kassereren og bestyreren). Honoraret for udlejning af 
Lillelund (udlevering af nøgler og optælling af alt service ved hver udlejning) 
hæves fra 2021 fra 300kr til 500kr. Begge enstemmigt vedtaget. 

• Vi ønsker at sætte lejen for Lillelund lidt op fremadrettet. For nye kommende 
bookninger i 2021 hæves lejen fra 1500kr til 2000kr – og ekstra døgn fra 
500kr til 750kr. Enstemmigt vedtaget.  

 
2. Godkendelse af referat 

• Referatet er enstemmigt godkendt 
 

3. Opfølgning fra sidst  
• Stikontrol opfølgning er foretaget. Rigtig mange haver havde fulgt op fra 

henvendelsen, dog har 7 fået bødeforelæg for manglende opfølgning.  
 

4. Indkomne breve og mails 
• En haveejer ønsker at afholde et privat loppemarked i sin egen have. I disse 

corona-tider er vores svar, at vi i foreningen følger de retningslinjer der er 
udsendt fra regeringen, hvor man ikke må være mere end 50 personer 
samlet. Derudover bestemmer vi ikke hvad folk gør i egne haver.  
 

• Der er problemer med en vandlås i en have – der skal skiftes. Der er tilknyttet 
en VVS’er i foreningen. Abdel og Henrik tager kontakt til ham og beder ham 
udskifte den – og svarer haveejeren pr mail. 
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5. Regnskab 
• Der er opkrævet haveleje for sidste kvartal. Der er derudover opkrævet 33 

bøder for manglende fællesarbejde, samt 7 bøder for manglende opfølgning 
af stikontrols. Regnskabet ser solidt ud. 
 
 

6. Nyt fra formanden 
 

• Lokalplan 
Har været til et par møde (– begge streamet live. Gik lidt op i ”hat og briller” 
da ingen syntes der var fokus på dialogen og Ballerup Kommune ikke rigtig 
ønskede at diskuterer de ting der kom op. Pointen er at Ballerup kommune 
hellere vil gå videre med den plan der foreligger nu hvor nogle punkter går 
imod lovgivningen – og tage de sager/klager der kommer løbende med 
retssager (planankesager). 
 

• Ansvarsforsikring til bestyrelsen 
Henrik har indhentet 2 tilbud på forsikringen.  
Enstemmigt vedtaget at tegne en forsikring til 5.800kr pr år – og vi er 
dækket op til 4.000.000kr. Glædende for alle i bestyrelsen. 
 

• Servicerapport (Anticimex) 

Rapport over brøndene i hele Hestholm. Den er godkendt og alt ser fint ud i 
brøndene. Dog er nogle fælder defekte – disse erstattes og der er 
observeret rotte og mus efterladenskaber i området.  
 

• Sidste bestyrelsesmøde i år 
Dette er det sidste officielle bestyrelsesmøde for denne sæson. Vinteren går 
på møder omkring generalforsamlingen. Vi mødes et par gange i løbet af 
vinteren for at forberede generalforsamlingen: Sidste tirsdag i oktober 2020, 
sidste tirsdag i januar 2020, søndag d. 17 januar samt tirsdag d. 2. marts 
2021 og hvis behov for andet. 
 

• Det ny kontorhus 
Helle vil indhente nogle flere tilbud hen over vinteren på vores kontorhus.  
 

• Ny printer på kontoret 
Nogle af printerne på kontoret virker ikke optimalt. Et ønske om en ny bedre 
printer der kan scanne større dokumenter på en gang (og ikke kun et papir 
ad gangen). Den der er virker kun til kontor-PC og der er ingen installations 
CD-rom på den så den kan virke til andre Pc’er. Helle indhenter tilbud på en 
printer. 
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• Rotter 
Det rotteproblem der er i Hestholm, stammer formentlig fra de Hønsehold 
der er i foreningen hvor de har adgang til mad – og fra åen. Pt. står der ikke 
beskrevet hvordan et hønsehold skal bygges. Vi ønsker at tage op på 
generalforsamlingen, at hønsehold skal være rottesikret.  
 

• Generalforsamlingen 2021 
Der afholdes General forsamling 14. marts 2021 kl. 10.00 på Tapeten i 
Hedeparken som vi plejer. Indkomne forslag til det bedes sendes senest en 
måned før til bestyrelsen – men hellere før end senere, så der er tid til at få 
det med i den udsendte indkaldelse. 

  
 

7. Nyt fra Næstformanden 
• Der skal aflæses vand 31. oktober 2020 – Christopher kontaktes for 

overdragelse af dette til Abdel.  
 
 
 

8. Evt. (bordet rundt)  
• Alle datoer for 2021 skal planlægges så de kan komme med i indkaldelsen til 

generalforsamlingen 2021. 
 

• Julearrangement til december 2020 er i år aflyst grundet Corona.  

 

• Ved dødsfald og efterfølgende salg af huset, indhentes et skriv fra Kassereren 
om hvorvidt der er gæld der mangler at blive betalt til foreningen (fx 
manglende betaling), så vi kan få det trukket fra i beløbet der skal betales til 
boet.  

 

• Martin har kontaktet pladsformændene mht. den årlige fest – og forslået at 
slå det sammen med næste års budget, hvor de så kan komme ud i byen og 
spise i stedet for mad i Lillelund. Også i disse Corona-tider.  

 

• Vi ville gerne starte med at bygge det nye kontorhus – men der er pt ikke 
budget til dette. Det indhentet tilbud der er, kan ikke holde sig indenfor det 
budgetteret beløb vi har på nuværende tidspunkt som er 350.000kr – der skal 
først stemmes flere penge til det ved næste generalforsamling så vi kan nå 
det budget der skal til for at bygge et nyt hus – som har været planlagt 
gennem en årrække nu. Derfor bliver det desværre ikke bygget i 
vinterhalvåret som håbet. Der indhentes flere tilbud i løbet af vinteren. 

 


