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

Dagsorden 

Bestyrelsemøde 
27. april 2021 
17.00 – 21.00 i Lillelund 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Abdel, Martin, Herluf, Bettina, Hanne-Grete, Helle 

Fraværende: Mathilde, Henrik 

Læs: n/a 

Referent; Sekretær 

1. Vurderingsproces 
Der blev i går 26.04.2021 afholdt møde mellem vurderingsfolkene, bestyrelsen, 
vurderingsinstuktørerne samt kredsen, mhp ny vurderingsprocess. 
Oplæget blev gennemgået fra en ende. Følgende punkter blev aftalt fremover: 

• Bestyrelsen sikre papirerne er iorden inden processen sættes i gang. 
• Vurderingsmændende kommer med næstformanden ud og godkende, så 

denne process bliver rettet til som den skal. 
• Scott er vurderings-formand, han planlægger og fordeler opgaverne i 

forbindelse med fremtidige vurderinger. 
• Der kommer en prisstigning på vurderingsgebyret (vedtaget samme beløb 

som man betaler i de andre foreninger pt.). Vi stemte om i stedet at sætte 
gebyret til 1700kr, da vi er blevet bekendt med, at de andre foreninger er ved 
at sætter deres gebyr lidt op. Vedtaget med flertal. 

• Det blev indskærpet fra kredsen og Susan-Maj at der fremadrette SKAL være 
3 mand ude ved hver vurdering. Man kan bruge de føl der er i foreningen 
(Martin, Henrik og Christopher) – eller låne en vurderingsmand fra 
naboforeningen. 

Ændringerne er gældende pr 1. maj. 
 

2. Generalforsamling – planlægning 

Lokalet på tapeten er booket til søndag d. 19 September 2021 – hvor vi forhåbentlig 
må mødes og afholde en generalforsamling for 2021. 

 
3. Forretningsordenen skal opdateres, planlægning, husk en kalender med til mødet.  

Der er aftalt møde Søndag d. 20 Juni 2021 til fælles gennemgang og tilrettelse af 
forretningsordnen. 
 

4. Kontordage (turnus på bænken!!) 

Hanne-Grete kikker efter skemaet for kontordage, og vi får planlagt hvem der er 
hvornår.  
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5. Havevandring - præmiehave  
Præmiehaver/havevandring kan godt afholdes da det er udenfor, Det bliver 
genoptaget i år. Det er mere tvivlsomt om festen kan afholdes. Hanne-Grete og Helle 
planlægger havevandringen. 

 
6. Planlægning af stikontrol 

Hanne-Grete finder det frem vi brugte sidste år. Derefter finder vi en dag der bliver 
foretaget stikontrol – og datoen meldes ud. 

 
7. Indkomne breve og mails 

• Ladestandere til el-biler:  
Det er ikke noget vi i bestyrelsen kan godkende eller betale. Der er Ballerup 
Kommune der skal have det med i deres lokalplaner – hvilket de er blevet 
gjort opmærksomme på. Vi kan ikke godkende, at man selv sætter en op, da 
man så får sin egen private p-plads, hvilket ikke er muligt (undtaget er dog 
handikap-pladser).  

• Vandbrønde og målerne: 
Man skal selv sørge for det der er i egen have, foreningen dækker det der 
ligger udenfor haven. Vi undersøger hvem der står for udskiftningen af 
håndtagene nede i brøndene, samt undersøger en pris for at skifte alle 
sammen i foreningen, da mange er rustne og i dårlige stand.  
 

8. Regnskab – Udsættes til næste møde.  
 

 

9. Nyt fra formanden 
a. Lokalplan 
Ballerup Kommune har meddelt at lokalplanen er endelig vedtager, hvilket vi 
undre os over idet Lokalplanen er gået i planklage-ankenævnet fra forbundets 
side. VI afventer hvad det får at betydning af lokalplanen. Planen er gældende 
indtil der er en afgørelse, og vi må umiddelbart godt godkende ud fra denne 
lokalplan, dog kan vi/I komme i klemme hvis der sker ændringer efter 
klagesagen er afsluttet. VI burde dog kunne godkende ud fra de gamle regler 
med 50m2 hus – dette undersøger næstformanden præcis så han kan give et 
korrekt svar ved henvendelse om dette. 

 
10. Evt. (bordet rundt) 

• Der kommer en ny vimpel til flagstangen. Med Hestholm-mærket påsyet (og 
ikke trykt på som nu)"#$%. 
 

• Hanne-Grete bliver sommeren over oplært i salg af kolonihavehusene. 
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• Vores havemand bliver inviteret med til næste bestyrelsesmøde, så vi kan 
afstemme de nøjagtige opgaver.  
 

• Rengøring af kontoret – Hanne-Grete finder nogen til hovedrengøring samt 
efterfølgende rengøring hver 14.dag. 


