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FORMANDENS BERETNING 
 
 

Salget af haver i 2015 har været på 31. Dette antal svarer stort set til sidste år, så det er 
meget positivt at det nu åbenbart er muligt at få solgt uden de meget lange liggetider. 

Huspriserne varierer en del, men dog mest grundet varierende standard af husene. Det 
må dog konstateres, at der er en klar stigende tendens. 

 
Som omtalt sidste år, låses der ikke længere af for kørsel på stierne om vinteren. I stedet 

håber man naturligvis at foreningens medlemmer overholder reglerne om at man ikke må 
køre i vinterhalvåret. Det er desværre nok temmelig naivt at tro. Jeg tror ikke jeg har 

været i foreningen i løbet af vinterperioden uden at have set biler køre på stierne. Jeg 
kan derfor kun igen opfordre alle til at overholde reglerne. 

 
Vores nye fælleshus har vist sig igen i år at blive benyttet rigtig meget, og bestyrelsen er 
glade for al den aktivitet, der har været, til glæde for mange medlemmer. Vi har i løbet af 

året sat lyddæmpere på musikanlægget således at lyden automatisk dæmpes, hvis døre 
og vinduer åbnes. Såfremt man som haveejer ønsker at leje huset til en fest, skal man 

være tidligt ude, men mere om det under beretning fra fælleshusudvalget. 
  

Foreningens hjemmeside bliver heldigvis besøgt flittigt. Vi vil fortsat forsøge at opdatere 
med alt nyt af interesse for foreningen medlemmer. Desværre blev portalen, hvor 

hjemmesiden ligger, hacket i 2015. Dette betød at vi i en længere periode ikke havde 
nogen hjemmeside. Det meste af indholdet kunne dog heldigvis reddes og blive brugt på 

den nye hjemmeside, vi fik lavet. 
 

Nogle medlemmer har klaget til kommunen over de opsatte bump på Slørvej. Kommunen 
har i første omgang sagt at de opsatte bump ikke må være der, men efter forhandling er 

man gået med til at lade dem forblive i en prøveperiode på 1 år gældende fra november 
2015. Man vil herefter lave en høring. 

 
I forbindelse med et møde afholdt hos Dragør kommune fik vi besked på, at de ikke ville 
tillade opsættelse af en ”vinterlåge” på Slørvej - men kun en på hovedindkørselsvejen. Vi 

protesterede naturligvis med henvisning til, at alle kolonihaveforeninger bl.a. på 
Kongelundsvej er aflåsede. Beskeden var blot, at det tillod man ikke i Dragør. Bestyrelsen 

vil i løbet af sommeren igen protestere og søge at komme i fornyet dialog med 
kommunen. 

 
Ved samme møde drøftedes også om man kunne få nedsat hastighedsbegrænsningen på 

Kirkevej Vi blev her gjort opmærksom på at der skulle være et borgermøde om hastig-
hedsgrænserne generelt i Dragør, og her var vi repræsenterede af Tim Petersen, der 

fremførte vore argumenter. Ansøgning er sendt til kommunen, og det vil senere blive 
besluttet af kommunalbestyrelsen og politiet om hastigheden sættes ned. 

 
Også i 2015 havde vi en fælles arbejdsdag, hvor en masse ting blev lavet på vores fælles 

områder, herunder bl.a. reparation af stier. Dette var heldigvis en succes, da nogle 
haveejere havde valgt at følge bestyrelsen opfordring om at møde op. Mange tak for det. 
Vi kunne dog ønske os at der kom lidt flere og nye. 

 
Vi vil igen i 2016 lave en sådan arbejdsdag. Det bliver denne gang lørdag den 21. maj, 

hvor vi mødes kl. 10 på legepladsen. Jeg vil gerne her opfordre medlemmerne til at 



melde sig, så vi kan få sammensat nogle gode og effektive arbejdsteams. Bestyrelsen 
sørger for indkøb af materiel og lejer en mindre maskinpark, så arbejdet bliver nemmere 

for os alle. Bestyrelsen kvitterer med lidt at drikke og spise, så det skal nok blive 
hyggeligt. Tilmelding sker nemmest på mail til bestyrelsen gennem vores hjemmeside. I 

kan naturligvis også tilmelde jer på generalforsamlingsdagen.  
 

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.  

 
Vandforbruget i 2015 har holdt niveau med 2014. Udgiften i 2015 vil derfor være i i 

niveau med 2015.  
 

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 her 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 skulle blive en varm sommer, så 
husk at vandet er forbandet dyrt.  

 
Erling Hartvig  
formand 


