
 
 

Opdatering fra bestyrelsen 
 

Kære Hestholm’ere, 

Et noget forsinket, men stadig glædelig jul og godt nytår, vi håber alle er kommet godt ind i det nye år, trods 

udfordringer med nedlukning og forsamlingsforbud. 

Vi beklager at dette opslag har været længe undervejs, men vi ville gerne kunne informere jer så godt som muligt når 

vi meldte ud. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen den 14. marts er aflyst, vi har ikke vurderet at det ville give mening at afholde en virtuel 

generalforsamling, men den er i stedet flyttet til 19. september 2021, med håb om at det er tilladt at mødes til den 

tid. 

Udsendelse af information på e-mail 

Vi vedtog ved generalforsamlingen i 2020 at vi fremadrettet kan sende indkaldelse til generalforsamlingen på e-mail i 

stedet for med post til dem der accepterede dette. Vi ved der stadig er nogle som gerne vil modtage materialet med 

posten, men da det er en stor udskrivning for foreningen at sende disse breve håber vi at så mange som muligt vil 

gøre brug af at modtage information på e-mail fremover. Vil i venligst vende tilbage til kasserer@hestholm.com og 

bekræfte at vi fremover på sende til jer på e-mail. I bedes her sende havenummer, navn og e-mail. Dem vi ikke hører 

noget fra får det med posten som altid. I bedes give besked senest 28/2-2021, da der skal sendes information ud 

derefter. 

Arbejdsdage i 2021 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke melde nyt ud omkring arbejdsdage for 2021, da dette er for usikkert med de 

nuværende bestemmelser, men vi håber selvfølgelig på lempelser af COVID-19 bestemmelserne der gør at vi kan 

mødes til arbejdsdage, men mere omkring dette når vi ved mere. 

Regnskab 2020 

I kommer ikke til at vente indtil generalforsamlingen med at modtage udkast på årets regnskab, kassereren håber at 

der bliver blødt op for forsamlingsforbuddet så det er muligt at mødes med revisorerne i start marts hvorefter der vil 

blive sendt regnskab og information om vand-regnskab ud. 
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Besøg af havekonsulent 

Vi havde set frem til at få besøg af havekonsulenten og endda besluttet at købe flere kurser hos ham i år, men 

desværre er dette også aflyst, vi taler selvfølgelig med ham igen når det begynder at åbne op og ser om vi kan finde 

en ny dag hvor han kan komme og lære fra sig. 

Husk at lukke for vandet 

Det er som bekendt meget koldt i disse dage, bestyrelsen vil derfor minde om at det er den enkelte havelejers ansvar 

at sørge for at der er lukket for vandet. 

Bestyrelsesmøder 

Vi håber på en ændring i forsamlingsforbuddet der gør at vi igen kan mødes til bestyrelsesmøder. 

 

Med håbet om at vi går lysere tider i møde. 

Bestyrelsen i Hestholm 

 


