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

Dagsorden 

Bestyrelsemøde 
31. august 2021 
17.00 – 21.00 i Lillelund 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

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

Fraværende: Mathilde,  

Læs: ref fra juni 

Referent; Sekretær 

1. Opfølgning på referat 

Ingen bemærkninger 

 
2. Ny fælles mail til bestyrelsen (hestholm@hestholm.com) 

a. Formandens mails omdirigeres pt til denne med turnus-vagtordning, så alle 
kan være med til at besvare henvendelser fra haveejerne. 
 

b. Vagtordning til pasning af fælles mail.  
Uge 35: Sekretær-Bettina 
Uge 36: Best. Medlem 1-Hanne-Grethe 
Uge 37: Best. Medlem 2-Henrik 
Uge 38: Næstformand - Abdel     
Uge 39: Kasser-Mathilde 
Uge 40: Formand- Helle 
Uge 41: Områdeformanden- Martin 
Uge 42: Suppleant 1 - Luffe 
Uge 43 Suppleant 2 

 
 

c. Opdatering af kontaktoplysninger.  

Henrik formulerer en tekst til hjemmesiden med info om den nye mail.  

 
 

3. Indkomne breve og mails 
• Der bliver lagt forhindring for enden af apollostien, som på andre stier, da man ikke 

må kører på græsset, og der derfor ikke skal være mulighed for dette.  
• Bestyrelsen ønsker at oprette et Godkendelses/vurderings team, med et medlem af 

bestyrelsen der kan godkende lovligt. Det endelige setup er ikke besluttet, og bliver 
stadig diskuteret.  

• Alle bedes huske man IKKE må parkere på græsarealserne.  
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• Vi henstiller til at kontakte bestyrelsen hvis man ønsker at lave noget om på sit hus 
eller store forandringer i sin have. Husk altid at hegn skal min. være 1m fra skel. 

• Hjælp er altid velkomment ved fx arrangementer, bygge-projekter i foreningen eller 
som medlem i bestyrelsen. 

 

 
4. Generalforsamlingen 

a. Hjælpere – tjekind 
Hanne-Grethe & Luffe checker ind. 
 

b. Hjælpere – opstilling af Scenen 
Alle møder kl 9 og hjælpes ad. 
 

c. Stemmeseddler 
Mathilde sørger for de bliver printet. 
 

d. Kaffe, The, sukker, fløde, theskeer, tallerkner (engangs), servietter osv.  
Henrik og Abdel køber ind 
 

e. Bestilling af wienerbrød 
Mathilde bestiller dette 
 

f. osv.  
 
 

5. Regnskab  
Udsat da kasseren var forhindret 
 
 

6. Nyt fra formanden 
a. Fra kredsmøde 

Nogle Andelsforeninger ønsker at melde sig ud af forbundet. Det er under 
diskussion om de kan/må dette. Foreningerne kan således  ikke få hjæp til 
noget som helst. En erfaring er, at disse  foreningerne ikke køre godt, og har 
en del problemer hvor bl.a politiet bliver indblandet.  

 

Kontigentet til kredsen stiger ikke i år 
 

Formanden har stillet et forsalg omkring: 

Kursus i familieoverdragelser,  
Kursus til alle nye bestyrelsesmedlemmer, så man ved noget om at være i en 
bestyrelse.  
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Kursus hos en advokat, i forhold til hvem må man sætte ind på sine papirer 
på huset.  
EN fælles advokat til alle haveforeninger, så den enkle haveforening ikke skal 
lave egne aftaler med en advokat (og denne er/bliver vant til at køre sager 
for haveforeninger) 

 
Havebrugskursus i vilde haver – udbudt af vores have-konsulent. Bliver udbudt til hele 
kredsen. Der kommer et katalog, der bliver lagt på hjemmesiden.  

 

7. Evt. (bordet rundt)  
VI får gentagene klager over det samme, omhandlende de samme haveejerere, fx 
parkering på græsarealer og stier. Bestyrelsesn ser sig nødt til fremadrettet at benytte sig 
af $8 i ordensbestemmelser om strafgebyr, ved gentagene henvendelser og klager mm.  

 
De dage der er fællesarbejde i haveforeningen, skal dem der deltager den pågældende 
dag, have mulighed for at komme af med sit skrald. Hvilket bevirker at skraldeordningen 
skal have åbent et vis tidsrum ud over fællesarbejds-tiderne – enten før eller efter. 

 
Martin, Hanne-grethe og Luffe går opfølgningstur på vores stikontrol Onsdag d. 1. 
September 2021. 

 

Kontor-rengøring fortsætter oktober med, hvorefter der holdes vinterpause indtil 
sæsson-start til April 2022. 
 

Hjælpere mangles til vores havevandrings-fest d. 25. September 2021. Til køkken-tjansen, 
servering, opvask mm. Har nogen lyst til at give en hånd med kontakt venligst Hanne-
Grethe (kontaktoplysninger findes på hjemmesiden). 
 

 
 

 

 
 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.  28 september 2021 kl. 17.00 i LilleLund. 
 

 


