
Nyt fra Kassereren 
 

Kære Hestholm’ere, 

 

Jeg håber I nyder det spæde forår og er klar til at åbne jeres haver i weekenden. 

 

Vandregnskab 2020 

I forbindelse med den manglende indkaldelse til generalforsamling er der heller ikke sendt information ud omkring 

vandregnskab for 2020. Vi har i bestyrelsen valgt stadig at afregne dette med leje opkrævningen i april, men der vil 

ikke på forhånd blive udsendt en specifikation af den enkeltes haves vandforbrug. 

Vandforbruget var højere i 2020 end i 2019, dette er umiddelbart forventeligt grundet covid-19. 136 haver vil 

desværre se ind i en ekstra regning for ekstra vandforbrug på i gennemsnit 1.130 kr, modsat vil 158 haver modtage i 

gennemsnit 605 kr retur. Der vil ske en ekstra opkrævning på i alt 59.050 kr. 

Jeg har gennemgået listen og kontaktet dem som har meget store udsving sammenlignet med 2019. 

Jeg beklager at vi ikke har en bedre måde at kommunikere dette, I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig og få 

oplyst jeres vandforbrug, såfremt I har behov for dette. 

 

Kommunikation via e-mail 

Jeg har indtil videre modtaget tilkendegivelser fra 107 haver som har accepteret at modtage kommunikation på e-

mail fremover, jeg håber vi kan få lidt flere på listen og spare foreningen for penge til porto, send endelig en mail til 

mig med dit havenummer og din e-mail, hvis din have også skal på listen. 

 

Regnskab 2020 

Jeg afventer stadig at regeringens anbefalinger bliver ændret før jeg kan mødes med revisorerne og gennemgå 

regnskabet for 2020, jeg synes ikke det er forsvarligt at mødes med folk uden for min boble så længe situationen er 

som den er nu.  

 

Betaling af lån 

Jeg har modtaget et par e-mails med ønske om at betale de lån der er på hhv. kloak og lillelund, jeg må bede om lidt 

tålmodighed med dette, men i mellemtiden hører jeg gerne fra andre der måtte være interesserede i dette, da 

omkostningen er mindre jo flere interesserede der er. 

 

Hav en dejlig dag. 

Mvh Mathilde 

Kasserer 

e-mail: kasserer@hestholm.com 


