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

Referat 

Bestyrelsemøde 

27. juli 2021 
17.00 – 21.00 i Lillelund 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Henrik, Martin, Herluf, Hanne-Grethe, Mathilde og Helle 

Fraværende: Abdel og Bettina 

Læs: ref fra juni - Godkendt 

Referent; Kasserer Mathilde 

1. Opfølgning på referat 
a. Hjemmesiden 

i. Vi kigger nærmere på det når vi kigger på forretningsorden den 28. 
august. 

b. vedligehold på Lillelund 
i. Vi sørger for der er tilbud klar til generalforsamlingen, lillelund bliver 

derfor først malet efter denne 
c. Redskabsskur 

i. Der er modtaget tilbud på materialer for ca. 50.000 kr, dette er 
godkendt enstemmigt af bestyrelsen.  

d. Kontorhus 
i. Der er indhentet tilbud på kontor, dette bliver fremlagt på 

generalforsamlingen. Der laves forslag om hensættelse til kontor i 
regnskabet for 2020 og 2021. 

2. Indkomne breve og mails 
a. Alle breve og mails er besvaret, der er en generel utilfredshed omkring 

vurderingssager, der er fra kredsen kommet påbud om at der skal være 3 
vurderingsmænd til stede, dette giver forsinkelser da vi kun har 4 
vurderingsmænd + 1 føl i Hestholm, der skal derfor potentielt indhentes 
vurderingsmænd fra andre foreninger, dette giver noget ekstra 
ekspederingstid, det beklager vi selvfølgelig, men vi håber at der er flere der 
vil melde sig som vurderingsmænd til generalforsamlingen (kontakt os gerne 
inden hvis I er interesserede). 

3. Regnskab 
a. Revisorerne godkender regnskabet den 5. august 
b. Søren Krohn har oplyst at han stopper som revisor til generalforsamlingen, 

Søren har været med i flere år, vi siger mange tak for dit arbejde for 
foreningen. 

c. Hvis nogen har lyst til at være revisor kan Mathilde kontaktes på 
kasserer@hestholm.com, så vi er klædt på til generalforsamlingen.  

4. Nyt fra formanden 
a. Ejendomsmægler 

mailto:kasserer@hestholm.com
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i. Det giver rigtig meget arbejde at lave salg, der skal holdes styr på 
venteliste, vurdering, fremvisning og sidst men ikke mindst skal der 
laves salgsdokumenter og tjekkes tinglysning. Vi har derfor 
kontaktet Ejendomsmægler Ole Sauer, som allerede har god erfaring 
med dette fra andre haveforeninger, han vil fremover sørge for at 
der laves salgsdokumenter, tjekkes tinglysning og mødes med 
sælger og køber i forbindelse med det endelige salg. Det er vigtigt at 
understrege at dette er blevet besluttet af bestyrelsen, dette har vi 
kunne gøre da vi har valgt at det er køber der betaler 
ejendomsmæglerens salær. Ejendomsmægleren vil blive brugt til 
alle fremtidige salg. 

b. Kredsadministrationen 
i. Er et firma der er startet af to tidligere formænd for andre 

foreninger, vi har kontaktet dem for at høre nærmere om hjælp til 
administrationen af Hestholm. De kigger meget på hvordan 
fremtiden ser ud for haveforeninger med flere 
bestyrelsesmedlemmer med fuldtidsarbejde. Bestyrelsen synes det 
lyder spændende, vi vil gerne bede dem om at komme ud til 
bestyrelsesmøde og fortælle nærmere, vi har dog valgt først at 
vente til efter generalforsamlingen, da vi gerne vil være den nye 
bestyrelse til dette. 

5. Evt. (bordet rundt)  
a. Helle: 

i. I forbindelse med aftalen med ejendomsmægleren laver vi om på 
honoraret til papirordner og medhjælper internt i Hestholm. 
Fremover vil det være ejendomsmægleren der er papirordner (her 
betaler køber som sagt salær) og et bestyrelsesmedlem vil være 
medhjælper, der er stadig en del arbejde i forbindelse med salget, så 
derfor vil medhjælperen fremover modtage et honorar på 1.200 kr. 
pr salg, dette går ud af de gebyrer som køber og sælger betaler i 
forbindelse handlen. 

ii. Der er skraldetur den 14. august, Helle deltager fra bestyrelsen 
b. Hanne-Grete:  

i. Der opleves problemer med kloakken, vi er nødt til at understrege at 
såfremt kloakken er stoppet inde i haven så er det op til havelejeren 
at betale for regningen for slamsugeren, bestyrelsen hjælper gerne 
med at foranledige dette, men regningen vil blive videresendt til 
havelejeren. 

ii. Der er stikontrol lørdag den 31. juli, bestyrelsen mødes kl 10. 
iii. Der er præmiehavevandring den 12. august, alle er velkomne til at 

deltage, vi mødes ved kontoret kl 18. 
iv. Der er præmiehavefest den 25. september  

c. Martin: 
i. Der kommer en del mails fra folk der gerne vil have opgaver uden 

for arbejdsdagene eller vil have udskudt arbejdsdage til efteråret, vi 
gør hvad vi kan for håndtere dette, men det vil ikke altid være 
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muligt at få opgaver uden for arbejdsdagene. Det er ikke muligt at 
slippe for arbejdsdage ved selv at vælge noget arbejde man kan 
udføre, dette skal gennem bestyrelsen. 
Vi opfordrer til at man følger reglerne og deltager ved en arbejdsdag 
i foråret og en arbejdsdag i efteråret. 

d. Herluf: 
i. Vi har problemer med at folk parkerer på stierne og på græsset, vi 

gør i bestyrelsen hvad vi kan for at kontakte havelejerne fra haven 
det vedrører, men det er vigtigt I kontakter os hvis i oplever dette, 
så vi har information omkring dette. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.  31 august 2021 kl. 17.00 i Lillelund. 

 

 


