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Deltagere: 
Erling Hartvig, Bestyrelsesformand 
Tim Petersen, næstformand 
Liselotte Kruse, MAK 
Mette Kjersgaard Hansen, MAK (referent)  
 
Dagsorden: 
1. MAK virke og økonomi 
2. Indretning af ’Legehuset’ 
3. Kontaktperson ved MAK 
 
 
Mødet blev indledt med gensidig anerkendelse af de mange gode tiltag, der hvert år findes i vores 
haveforening. Mødets formål var at finde fælles forståelse af MAK virke og ønsker for sommeren 
2014 og det fremtidige samarbejde mellem MAK og bestyrelse. 
 
Hvad er MIK og MAK? 
MAK (Maglebylunds AktivitetsKlub) arrangerer (ikke sports- )aktiviteter for alle foreningens 
medlemmer og MIK (Maglebylunds Idræts Klub) arrangerer aktiviteter for børn og foreningens 
idræts aktiviteter, herunder petanque.  
 
MAK virke og økonomi 
MAK er Maglebylunds aktivitets’Klub’, som består af frivillige medlemmer, der ønsker at medvirke 
til planlægning og gennemførelse af arrangementer for det sociale fællesskab i Maglebylund 
haveforening. MAK medlemmer har forskellige kompetencer og lyst til at gennemføre spændende 
aktiviteter, der i høj grad er afstemt med efterspørgslen fra havens medlemmer. 
 
Med andre ord; MAK består af frivillige medlemmer, der planlægger og gennemfører aktiviteter, 
som de selv ønsker og har det sjovt med at gennemføre. 
Alle der har ideer til nye aktiviteter og ønsker at være med til at få aktiviteter gennemført, er 
velkomne til at kontakte MAK for at aftale hvornår og hvordan aktiviteten kan gennemføres. 
 
MAK aktiviteter forsøges i princip gennemført omkostningsneutralt og der aflægges hvert år 
regnskab for bestyrelse og generalforsamling. Følgende er aftalt mellem MAK og bestyrelse: 
 
MAK har fra de afholdte aktiviteter i 2013 et overskud på kr. 3.999,99,- (Hvad er det korrekte 
beløb, Liselotte?) MAK har behov for at have kapital for opstart af arrangementer; indkøb af kaffe, 
madvarer, produktion af foldere/skilte etc. 



Overskuddet vurderes hvert år vokse med kr. 2-3.000,-. Når overskuddet overstiger kr. 16.000,-, 
der forudses at være det økonomiske grundlag for MAK virke, vil alt herover blive afleveret tilbage 
til foreningens ’hovedregnskab’. Bestyrelsen vil, indtil dette overskud opnås, stille 
underskudsgaranti op til kr. 16.000.  
Den primære årsag til at MAK behøver bestyrelsens underskudsgaranti, er foreningens ønske om 
den årlige sommerfest i teltet, hvor det prioriteres at have et live band. Sommerfesten kan 
rammes af dårligt vejr og derfor have betydning for gennemførelsen. Det er nødvendigt at 
imødegå denne risiko; at betaling til bandet skal finde sted, selvom festen må aflyses. 
Bestyrelsen vil derfor hvert år udstede underskudsgaranti for op til kr. 16.000 for MAK aktiviteter.  
MAK har i 2012 og 2013 gennemført sommerfesten uden ’tilskud’ og med stor succes. 
 
Alle aktiviteter i Maglebylund afvikles i MIK og MAK regi og der aflægges regnskab til bestyrelse og 
generalforsamling. 
 
Indretning af ”Legehuset” – huset på legepladsen. 
MAK ønsker ’udnævnt’ en projektleder som i samarbejde med øvrige MAK’ere og bestyrelse vil 
søge at få gennemført projektet indenfor generalforsamlingens udstukne ramme – og det var 
planen at gennemføre projektet inden afholdelse af de to store fester i både MIK og MAK regi. Det 
er imidlertid ikke muligt, idet MAK må prioritere at anvende de frivillige kræfter på sommerens 
planlagte arrangementer, der har vist sig mere ressourcekrævende end først antaget. 
 
Der er p.t. udarbejdet projektforslag for indretning af ”Legehuset” – dog udestår planlægning af 
VVS arbejdet. Projektleder indhenter tilbud for dette arbejde og såfremt arbejdet kan udføres 
indenfor den økonomiske ramme, der er udstukket af generalforsamlingen, kan arbejdet 
iværksættes. Det påtænkes, at projektet gennemføres i tre etaper;  
 

1. Indkøb af to køleskabe (og afhentning af de gamle) – indkøbes snarest 
2. Vandtilførsel og kloakarbejde – udføres efter sommerferien 
3. Indkøb og opsætning af køkkenelementer – foråret 2015. 

 
Kontaktperson ved MAK 
Alle der ønsker at komme i kontakt med MAK bedes kontakte foreningens webmaster eller 
komme til et af de planlagte arrangementer, hvor der naturligvis er en MAK’er til stede. 


