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

Referat 

Bestyrelsesmøde 

22. februar 2022 
17.00 – 21.00 i Lillelund 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Thomas, Ken, Abdel, Henrik, Herluf, Mathilde og Helle 

Fraværende: Hanne-Grethe, Trine 

Læs: ref fra januar 

Referent; Kasserer 

1. Opfølgning på referat 
a. Enstemmigt godkendt 

2. Indkomne breve og mails 
a. Vi har talt om diverse indkomne mails og aftalt svar. 
b. Vi modtaget mails omkring vurderinger og salg af huse, vi gør dog 

opmærksom på at disse bestillinger skal laves via hjemmesiden: 
https://hestholm.com/2018/04/20/bestil-vurdering-af-have/ vi laver ikke 
salg i vinterperioden, så derfor modtager I svar omkring dette så snart 
sæsonen er i gang. Vi beder om jeres tålmodighed da der er nye der skal 
overtage denne opgave i forbindelse med at Helle stopper som formand. 

c. Vi har løbende dialog med Ballerup kommune og vestforbrændingen 
omkring ny affaldsordning. 

3. Regnskab  
a. Der er fuld gang i at gøre de sidste ting klar til generalforsamlingen. 

4. Generalforsamling 
a. Der er generalforsamling den søndag den 13. marts kl. 10. 

i. Indkaldelsen udsendes torsdag den 24. februar, havelejere 
opfordres stadig til at melde ind til kasserer@hestholm.com  hvis vi 
må sende indkaldelsen på e-mail. 

ii. Bestyrelsen mødes i Tapeten i den store sal kl. 9 
iii. Thomas afhenter nøgle et par dage før. 
iv. Liste over indkøb: 

1. Sukker (Abdel) 
2. Fløde (Abdel) 
3. Rørepinde/Skeer (Abdel) 
4. Krus (Abdel) 
5. Tallerkener (Abdel) 
6. Kaffe (Abdel) 
7. Te (Abdel) 
8. Servietter (Abdel) 
9. Kage (Mathilde) 
10. Sodavand/Øl/Vand (Herluf – leveres af Scott) 
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v. Liste over ting der skal medbringes: 
1. Knive til kage (Mathilde) 
2. Klude (Mathilde) 
3. Viskestykker (Mathilde) 
4. Oplukkere (Herluf) 
5. Kuglepenne (Herluf) 
6. Gulvklud (Herluf) 

vi. Personer der er indkaldt til at hjælpe: 
1. 2 til at sidde i døren (Herluf) 
2. 2 til køkkenet (Herluf) 
3. 2 til at registrere ind og ud i løbet af mødet (Henrik) 
4. 2 til at stå i baren (Herluf) 

5. Nyt fra formanden 
a. Der skal være kongres i år i kolonihaveforbundet, såfremt man ønsker 

forslag taget med på kongressen skal disse forslag godkendes på foreningens 
generalforsamling. Bestyrelsen indstiller ikke til at vi i Hestholm skal indgive 
nogle forslag. 

6. Evt. (bordet rundt)  
Thomas:  
Vi har brug for en ny flismaskine, vi har modtaget et tilbud på 31.000, det er 
enstemmigt vedtaget. 
 
Der er set rotter på Hermesstien, vi opfordrer at man kontakter kommunen. 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.  29 marts 2022 kl. 17.00 i LilleLund. 

 

 


