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

Referat 

Bestyrelsemøde 

29. juni 2021 
17.00 – 21.00 i Lillelund 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Abdel, Henrik, Martin, Herluf, Hanne-Grete, Mathilde og Helle 

Fraværende: Bettina 

Læs: ref fra maj 

Referent; Sekretær 

1. Forretningsorden 
2. hjemmesiden i Hestholm 
3. Kontorhus, redskabsskur, maling og vedligehold på lillelund 
4. Stikontrol 
5. Indkomne breve og mails 
6. Regnskab  
7. Nyt fra formanden 
8. Evt. (bordet rundt)  

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 27 juli 2021 kl. 17.00 i LilleLund. 

 

Referat fra maj – Er godkendt. 

 

1. Forretningsorden 

Vi var desværre nødsaget til at aflyse vores plan om at holde møde vedr. 
forretningsorden. Ny dato er aftalt den 28. august 10-14. Inden mødet sendes en 
oversigt ud. 

 
2. hjemmesiden i Hestholm 

Vi skal have ryddet op på hjemmesiden, bestyrelsen begynder med at gennemgå 
hjemmesiden for hvert deres område, mindre fejl kan rettes hos webmaster og 
resten gennemgås på et separat møde. 
 

3. Kontorhus, redskabsskur, maling og vedligehold på lillelund 
- Der er modtaget et tilbud på kontor, bestyrelsen foreslår at der hensættes et 

beløb til dette i 2020 regnskabet. 
- Der foreligger et forslag på udvidelse af skuret på plænen i nærheden af Lillelund, 

denne plan sættes i værk styret af Martin, dette er enstemmigt godkendt af 
bestyrelsen. Der ligger et budget på 55-60.000 kr. 
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- Det er nødvendigt at male Lillelund, det har ikke været malet siden det blev 
opført. Det er aftalt at Abdel og Henrik sørger for at indhente tilbud inden næste 
bestyrelsesmøde. Henrik tager kontakt til Aage som tidligere har kigget på dette. 

 
4. Stikontrol 

Der skal udføres stikontrol igen i år, den udføres samlet af bestyrelsen den 29. juli 
2021 kl. 10. Hanne-Grete laver en plan for hvem der går hvor. 

5. Indkomne breve og mails 
Der er ingen udestående breve og mails. 

6. Regnskab  
- Kassereren har haft møde med revisorerne for at gennemgå bilag for 2020, det 

er vi nu i mål med.  
- Der er 3 der har ydet ønske om at udbetale deres lån i kloak/lillelund, der skal 

være flere interesserede før det kan betale sig at gøre grundet omkostninger til 
banken. 

7. Nyt fra formanden 
- Formanden opfordrer til at vi i bestyrelsen laver et socialt arrangement, vi har 

ikke holdt noget de sidste to år 
- Formanden har været til kredsmøde den 28/6, her blev det fortalt at kredsen 

har kigget ind i vurderingssystemet og det er vedtaget at vurderingssystemet 
skal blive som det er med løbende småopdateringer, men kredsen kommer til at 
fokusere mere på hvordan vurderinger udføres. Det er blevet understreget at 
der skal være 3 vurderingsmænd til alle vurderinger, af denne grund opfordrer vi 
allerede nu alle til at overveje om de vil stille op som vurderingsmænd til næste 
generalforsamling. 

- Lokalplan – der er modtaget svar om at kredsens klage ikke har opsættende 
virkning, hvorfor det stadfæstet at foreningen stadig skal arbejde ud fra den nye 
lokalplan. Vi afventer stadig nærmere fra planklageankenævnet. 

- Kredsen har tænkt sig at tage op på det næste hovedbestyrelsesmøde at det 
gennemgås hvem der udfører hvilke opgaver i forbundet, så det sikres at 
forbundet har dækning i forbindelse med sygdom. 

- Stakit i stedet for levende hegn. Man skal minimum sætte stakit op en meter fra 
skel. Det er vigtigt at stakitter mellem haver aftales mellem naboer før det 
sættes op. 

- Sortering af affald – Kredsen arbejder på at finde ud af hvad der skal ske med 
affaldssortering, kommunen kommunikerer direkte med kredsen omkring dette, 
dette er generelt for den grønne transformation.  

8. Evt. (bordet rundt)  
Suppleant – Herluf: 
Herluf fortæller omkring Sankt Hans, der blev solgt sodavand og fadøl og alle havde 
en hyggelig aften. Der vil også blive solgt sodavand og fadøl og seniorklubben vil grille 
pølser som sælges til loppemarkedet den 10. juli. Det er noteret at der i fremtiden 
skal sendes mere information ud om Sankt Hans på forhånd. 
Kasserer – Mathilde: 
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- Der skal sendes indkaldelse ud til generalforsamlingen for 2020, selve 
generalforsamlingen er den 19. september 2021. Der skal laves opslag til 
hjemmesiden. Bestyrelsen forbereder deres input til næste bestyrelsesmøde. 

- Kasserer foreslår at der deles nyheder fra bestyrelsen på facebook, det 
understreges at bestyrelsen stadig ikke kommenterer på opslag på facebook, 
men at nyheder kan deles for at sikre vi når ud til flest muligt. 

Næstformand – Abdel: 

- Der er loppemarked den 10. juli, dem der har lyst til at deltage, stiller selv bod 
op. 

- Der tales om vandforbrug, vi vil gerne undersøge muligheden for mere løbende 
overvågning af den enkelte haves vandforbrug, Abdel og Henrik undersøger 
dette, det har været oppe tidligere, men vi vil gerne videre med dette. 

Områdeformand – Martin: 
Det opfordres til at folk sætter havenumre på deres postkasse. 
 

 


