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

Referat 

Bestyrelsemøde 

26. oktober 2021 
17.00 – 21.00 i Lillelund 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

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

Fraværende: Ken 

Læs: ref fra september 

Referent; Kasserer 

1. Opfølgning på referat 
Referatet er godkendt. 

2. Opgaver for vinteren 
a. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er den 13. marts, bestyrelsen mødes til forberedelse 
den 11. januar 2022. 

b. Beskærerkursus 
Hanne-Grethe og Thomas står for at aftale dette med havekonsulenten. 
 

c. Arkivering og scanning af diverse skriverier og dokumenter 
Godkendelse af tegning og byggeri uploades af Henrik og Abdel 
Dokumenter for salg uploades af Helle 
 

d. Vandaflæsning 
Abdel og Henrik går rundt og aflæser alle haver efter 31/10. 
 

e. Kalender 2022 
Thomas kigger på kalenderen inden næste bestyrelsesmøde så vi sørger for 
at opdateret denne. 

3. Indkomne breve og mails 
a. Bestyrelsen har godkendt at vurderingsteamet køber en computer til max 

5.000 kr. 
b. Vi er blevet opmærksomme på at folk kører på græsplænerne, det er vigtigt 

at folk lader værre med dette især uden for sæsonen da det ødelægger 
græsplænerne, det er op til den havelejer at udbedre de skader der sker. 

c. Bestyrelsen er blevet kontaktet omkring haver som ikke er ordentligt 
vedligeholdt, bestyrelsen kontakter de pågældende havelejere. 

4. Regnskab  

De fleste regninger for året er betalt, kasserer og områdeformand er i dialog med 
nogle havelejere der ikke er enige i de gebyrer de er blevet opkrævet for. 

5. Nyt fra formanden 
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a. Der har været kredsmøde, det er vigtigt at understrege at den nye lokalplan 
har følgende regler for ophold i foreningen uden for sæsonen: 
Man må opholde sig her følgende weekender: 
Uge 6 
Uge 12 
Uge 39 
Uge 41 
Man må opholde sig her følgende hele uger: 
Uge 7 
Påsken (kun helligdage og weekend) 
Uge 42 
Juleferien (Ballerup kommunes skoleferie) 

b. Kredsen vil indkalde til kurser for bestyrelsesmedlemmer. 
c. Ditte, direktøren i forbundet, fortsat er syg, der har været møde mellem 

forbundet og kredsen, vi afventer stadig referat fra dette møde, af samme 
årsag er der fortsat intet nyt omkring lokalplanen. 

d. Det vil være et møde i kredsen hvor kurser fra havekonsulenten bliver 
fremlagt, bestyrelsen vil efterfølgende tage stilling hvilke kurser vi vælger at 
udbyde i foreningen. 

 
6. Evt. (bordet rundt)  

a. Hanne-Grethe:  
i. Vi har haft besøg i en have fra kommunen, kommunen havde sendt 

en landmåler som, målte op, dertil var der en ingeniør og en ansat 
fra kommunen. Kirsten og Susan-Mai var også mødt op. Kommunen 
fortalte at de havde udvalgt en have i hver forening i Ballerup, som 
de mente overskred reglerne. Kommunen fortalte at de vil se på det 
opmålte og efterfølgende vil komme med input hvad der kan gøres 
for at huset overholder reglerne fremover. Rapporten er pt ikke 
modtaget. Dette understreger at alle udbygninger skal godkendes af 
bestyrelsen, så husk dette. 

ii. Vi har brug for en ny router på kontoret, Helle tager fat i 3 for at 
bede dem sende en ny. 

iii. Rengøringen på kontoret er slut for i år, vi starter med en 
hovedrengøring næster på i slut marts. 

b. Thomas: 
i. Der skal bestilles nyt sim-kort til Thomas, Abdel og Thomas 

arrangerer dette. 
c. Mathilde: 

i. Har oplevet at folk sender ubehagelige rykkere, især uden for 
sæsonen vil vi gerne bede om at folk husker at vi i bestyrelsen også 
har travlt med en del andre ting, så vi håber på tålmodighed og en 
god tone. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.  30 november 2021 kl. 17.00 i LilleLund 


