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28. april 2022 

 

  

Foråret er over os 

De lysegrønne farver anes og blomsterne er godt i 
gang med at pryde haverne med dejlige farver. 

Det betyder også, at vi har fælles arbejdsdage,  
hvor der skal luges ukrudt og laves havearbejde  
på fællesarealerne og parkeringspladserne. 

 

 
 

Husk at du er forpligtet til at deltage i 2 dage én  
dag forår og én dag efterår, så mød op til et par  
timers arbejde og en snak med dine naboer imens  
I arbejder. 

 

 
 
 

  

Fælles arbejdsdage i 2022 fra 9.00-12.00: 

Søndag d. 8. maj Lørdag d. 28. maj 
Søndag d. 19. juni  Søndag d. 14. aug. 
Søndag d. 11. sept. 

Kontoret har åbent fra 1. april hver 1. og 3. søndag fra kl. 10.00-12.00 
 
 Bestyrelsen: 
 Formand, Ken Riberholt-Rischel formand@hestholm.com Bestyrelsesmedl. Henrik Lund   medlem@hestholm.com         
 Næstformand, Abdel Mounim  2.mand@hestholm.com  Bestyrelsesmedl. Hanne-Grethe Hansen   medlem2@hestholm.com  
 Kasserer, Mathilde Hollesen       kasserer@hestholm.com  Sekretær/konsulent, Susanne Povelsen    sekretaer@hestholm.com 
 Suppleanter, Trine Johansen, Herluf Christensen  Områdeformand, Thomas Andersen omraadeformand@hestholm.com 
   

Ny hjemmeside 
Hjemmesiden trænger til en opdatering, så vi 
kan have velfungerende og aktuel hjemmeside 
med løbende aktuel info og relevante 
oplysninger.  
Derfor er der nu igangsat et arbejde med en ny 
opsætning, bedre overblik i menupunkter og 
mere praktisk information.  
Vi håber at kunne lancere siden i løbet af de 
næste par måneder. 

Salg og venteliste 
Bestyrelsen er ved at danne sig overblik over salg og ventelister.  
Det betyder, at der meget snart igangsættes vurderinger og salg  
for dem, der har ansøgt herom og indbetaling vurderingsgebyr. 

Det er et stort ønske i bestyrelsen at forenkle ventelisterne, så  
administrationen heraf ikke er for tung. Derfor arbejdes der på, at  
der kun skal være én liste over aktivt søgende og at passivlisten  
udfases.  

Alle nuværende pladser bibeholdes og der kommer besked ud direkte til dem,  
der er på listen, når vi er klar med den nye metode. 


