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Salget af haver i 2016 har været på 23 samt 3 familieoverdragelser. Dette antal er lidt 
lavere end sidste år, så det virker som om, at den store til salg pukkel fra finanskrisen nu 
er overstået. Huspriserne varierer en del, men dog mest grundet varierende standard af 
husene. Det må dog igen i år konstateres, at der er en klar stigende tendens.   

Omkring problemet med kørsel på stierne i vinterperioden må det konstateres, at mange 
medlemmer ikke respekterer vedtægterne om at dette ikke er tilladt. I erkendelse af 
håbløsheden omkring dette, har bestyrelsen i år fremsat forslag om, at denne paragraf i 
vore vedtægter slettes.  

Foreningens hjemmeside bliver heldigvis besøgt flittigt. Vi havde dog problemer med 
opdateringer og fornyelser, da det var temmelig vanskelig at få kontakt til manden der 
havde lavet den. Vi har derfor fået lavet en ny med et meget bedre design, som de fleste 
vist er glade for.  

Med hensyn til bumpene på Slørvej, afventer vi stadig den bebudede høring fra 
kommunens side.  

Dragør kommune har offentliggjort deres beslutninger omkring fremtidige 
hastighedsgrænser m.v. Desværre blev vores forslag om nedsættelse af hastigheden ikke 
vedtaget.  

Også i 2016 var der planlagt en fælles arbejdsdag. Bestyrelsen havde beklageligvis ikke 
annonceret arbejdsdagen tydeligt nok, så desværre mødte kun meget få op, hvorfor der 
kun blev udført en begrænset mængde af det planlagte arbejde. Vi har planlagt en ny 
arbejdsdag i år – nemlig til lørdag, den 20. maj, og det vil vi fortælle meget mere om.   

Vi har i 2016 haft en affaldsordning i oktober måned med opsætning af en container til 
køkkenaffald på P-pladsen. Denne blev brugt særdeles flittigt, så den ordning fortsætter vi 
med også i oktober 2017. Dog bedes det respekteret, at det kun er til køkkenaffald. Vi får 
ekstra regning når der lægges storskrald i containeren.  

Carsten, vores altmuligmand, har igen i år gået og lavet alt det vi andre ikke lige når i 
hverdagen. Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med hans arbejde, og det er en stor fordel at 
få udført de små opgaver af en der er kendt i området, i stedet for at skulle have udefra 
kommende håndværkere.   

Også Jens, vores gartner, udfører et rigtig godt stykke arbejde for foreningen, og vi glæder 
os over, at de grønne arealer fremstår så pæne og ordentlige. 

Vandforbruget i 2016 har holdt niveau med 2015. Udgiften i 2017 vil derfor være i i niveau 
med 2016.  



I foreningen er der heldigvis en masse der gør en frivillig indsats for at få det hele til at 
glide lidt nemmere, og for på den måde at holde vores kontingent nede på et lavt niveau.  
 
Jeg vil i den forbindelse ikke undlade at nævne vores administrator af udlejning af 
fælleshuset. Han har nu valgt at stoppe, men jeg vil gerne takke Per for det store arbejde 
han har lagt i dette projekt.  

Jeg vil herudover ikke undlade at nævne:   

 Vandåbnere/lukkere for deres store arbejde med at få vores vand til at fungere.   

 MIK ledere og frivillige for deres utrolige store indsats for vores børn og 
petanqueelskere – igen i år var der rigtig mange børn tilmeldt børneugen. Jeg vil i 
denne forbindelse igen i år ikke undlade at nævne, at MIK mangler frivillige - også til 
planlægningsdelen. Hvis ikke snart der dukker nye op risikerer vi at MIK dør, og det 
ville i min verden være ubærligt.  

 MAK ledere for deres store indsats for at lave en masse aktiviteter primært for de 
voksne, herunder også den årlige sommerfest   

 Fælleshusudvalget der får alt omkring huset til at fungere   

 IT-teamet der har arbejdet for at få bl.a. vort internet til at fungere  

 Foreningens web-master for utrætteligt arbejde med at vedligeholde hjemmesiden 
og ikke mindst med at få lavet en ny hjemmeside   

Samt alle jer andre der aldrig siger nej, men kommer når der kaldes på hjælp til stort eller 
småt.   

Tak til jer alle for et rigtig godt samarbejde i og om vores dejlige Maglebylund. Det er 
grundet jer vi har en velfungerende og attraktiv forening.   

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sæson. Hvis det – i modsætning til sidste år - skulle 
blive en varm sommer, så husk at vandet er forbandet dyrt.   

  

Erling Hartvig   
formand  

 


