
Vi søger flere folk 
Vi har brug for flere ”arme og ben” det er pt. sådan at de fleste af os i 

bestyrelsen og i vurderingsteamet er i fuldtidsjob og der er simpelthen 
ikke timer nok i døgnet til at nå alle opgaver inden for en acceptabel 

tidshorisont.  
Vi søger derfor flere folk. 

Du skal naturligvis stemmes ind til generalforsamlingen uanset hvilket job 
du vælger at byde ind på.  

Kontakt os og lad os få en snak om hvad vi tænker der ligger af opgaver 
under det enkelte job.  

 

Vurderingsfolk 
Hvis du har tiden og vil med ud at vurdere havehuse, så meld 
dig til ved at sende en mail til formand@hestholm.com eller 
ring på 2284 1711. 
Du vil kunne gå med som ”føl” inden du deltagere i et kursus, 
hvor du vil blive klædt på til at håndtere opgaven. Der skal 3 
vurderingspersoner med ud på hver vurderingssag, så du er ikke 
alene.  
 

Revisor 
Vi mangler en revisor der skal være med til at godkende vores 
regnskaber. 
Har du lyst til at vide mere om opgaven så kontakt Hestholms 
kasserer Mathilde på mail Kasserer@hestholm.com  
 



Sekretær  
Vi må desværre meddele at vores sekretær ikke kan være med i 
bestyrelsen længere, hvorfor vi søger en erstatning. 
Har du tid og lyst til at være med i bestyrelsen som sekretær så 
skriv en mail til sekretaer@hestholm.com eller 
formand@hestholm.com 
 

Suppleant 
Vi mangler fortsat en suppleant, der skal helst være 2 og pt. er 
der kun 1. Har du tid og lyst til at være med i bestyrelsen, så 
kom 

 

Bestyrelsesmedlem 
Vi mangler et bestyrelsesmedlem som har tid til at give en hånd 
med i at gennemføre nogle af de opgaver der skal tages hånd 
om for at kunne drive Hestholm.  Så har du tid og lyst til at blive 
et medlem af bestyrelsen, så skriv til formand@hestholm.com 
 

 


