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

Referat 

Bestyrelsemøde 

28. september 2021 
17.00 – 21.00 i Lillelund 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Trine, Thomas, Ken, Abdel, Henrik, Herluf, Hanne-Grethe, Mathilde og Helle 

Fraværende:  

Læs: ref fra august 

Referent; Kasserer 

1. Opfølgning på referat 
Husk at opdatere vagtplan for hestholm e-mail. 
 
Der er gået stikontrol igen og fulgt op på de haver der tidligere havde modtaget 
påtale, der er givet gebyrer til de haver der ikke har reageret. Vi appellerer til at disse 
haver også følger op på deres påtaler, da vi ellers vil være nødsaget til at gå videre 
med dette. 
 
Referatet er godkendt.  
 

2. Velkommen til de nye i bestyrelsen 
Vi har konstitueret os som ny bestyrelse efter generalforsamlingen den 19. 
september, velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. 
Den nye bestyrelse er som følger: 
Formand – Helle Lund 
Kasserer – Mathilde Hollesen 
Næstformand – Abdel Oali 
Sekretær – Ken Riberholt-Rischel 
Områdeformand – Thomas Andersen 
Bestyrelsesmedlem 1 – Hanne-Grethe Hansen 
Bestyrelsesmedlem 2 – Henrik Lund 
Suppleant 1 – Herluf Christensen 
Suppleant 2 – Trine Johansen   
 

3. Overdragelser fra tidligere bestyrelsesmedlemmer til nye 
 
Det er aftalt at nye bestyrelsesmedlemmer aftaler overdragelse med tidligere 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

4. Fordeling af opgaver (forretningsordnen) 
 
Vi har aftalt at vi mødes den 31. oktober kl 10, Mathilde tager forplejning med. 
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5. Indkomne breve og mails 
 

a. Vi har problemer med rotter et sted i haven, kommunen er kontaktet og der 
er sat fælder op.  

b. Vagtplan for fællesmail: 
i. Uge 40 – Helle  

ii. Uge 41 – Thomas  
iii. Uge 42 – Hanne-Grethe  
iv. Uge 43 – Trine  
v. Uge 44 – Ken  

vi. Uge 45 – Hanne-Grethe 
vii. Uge 46 - Henrik 

viii. Uge 47 - Abdel 
ix. Uge 48 - Mathilde 
x. Uge 49 - Helle 

 
6. Regnskab  

 
Der er opkrævet en del gebyrer for stikontrol og fællesarbejde, det er vigtigt at 
medlemmer ikke afviser deres betalingsservice, men i stedet henvender sig til 
områdeformanden hvis de har indsigelser til deres gebyrer. 
 

7. Nyt fra formanden 
 
Vi har fået en ny sag fra Ballerup kommune, denne gang handler den om størrelsen 
på huset, vi er blevet bedt om tilsyn af huset på en hverdag om formiddagen uden for 
sæsonen. 
 

8. Evt. (bordet rundt)  
 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.  26. oktober 2021 kl. 17.00 i LilleLund. 

 

 


