
P/F MAGLEBYLUND 
Referat fra bestyrelsesmøde – 06.06.2017 

 

Noter 

 
Til stede: 
Erling Hartvig, Rene Heiberg, Vivi Kronborg, Elsebeth Hytten og Anne-

Marie Sigaard (ref.) 
 

 

 
1.Godkendelse af referat fra møde den 11. maj 2017 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

 

2. Siden sidst 
 
Musik ifm fester i Fælleshuset. De gennemførte tiltag ser ud til at 

fungere, idet bestyrelsen ikke har modtaget yderligere klager. Der vil 
derfor ikke blive foretaget yderligere tiltag indtil videre. 

 
Jubilæumsudvalget har afholdt to møder og bestyrelsens 

repræsentanter (Erling og Elsebeth) refererede herfra. Foreningens 70 
års jubilæum festligholdes den 29. juli. Her vil fodboldbanen blive 
omdannet til en gøglerplads, hvor alle børn kan muntre sig med 

forskellige aktiviteter. Der blive også diskotek for børnene og om 
aftenen fest med spisning mv for de voksne. 

 
Fælleshusudvalget har afholdt møde med bestyrelsen (repræsenteret 
ved Erling og Elsebeth) og udvalget fremlagde her et notat med ønsker 

og forslag til ændringer og forbedringer. Bestyrelsen behandlede 
forslagene: 

 
Etablering af markiser over terrassen mod fodboldbanen. I bestyrelsen 
var enighed om at lade dette forslag behandle på næste års 

generalforsamling, idet der er tale om en større investering. 
 

Nye skydedøre i festlokalet – bestyrelsen er enige i at disse skal 
udskiftes og der indhentes tilbud på opgaven. 
 

Nyt trappeparti ved fordøren mod p-pladsen fik grønt lys og udvalget 
arbejder videre med denne opgave. 

 
Nyt skab i mellemgangen bag det store køleskab blev bevilget. 

 
Ændring af udlejeperioden. Udvalgets forslag om at udvide lejeperioden 
hen over året på bekostning af at indskrænke denne i sommermåne-

derne vandt ikke gehør i bestyrelsen, og således vil der ikke ske 
ændringer ift udlejeperioden. 

 
Henvendelse fra en haveejer vedr. huller i asfaltvejene samt ønske 
om at marken bag A-gangen slås blev behandlet under ’aktionslisten’. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



3. Aktionslisten med planlagte opgaver blev opdateret således: 

 
Til glæde for alle der bruger cyklen som transportmiddel vil der snarest 
blive opsat en cykelpumpe/kompresser på legepladsen ved ’opbeva-

ringshuset’/aktivitetshuset. 
 

Der er uddelt breve til de haveejere, hvis ligusterhække mod sti er i en 
sådan forfatning, at de skal udskiftes – eller hvor der skal plantes fordi 
der ikke er nogen hæk. Bestyrelsen følger op at dette sker i løbet af 

sæsonen/efteråret. 
 

Der vil endvidere blive uddelt breve til de haveejere, hvis hække skal 
renoveres, men ikke nødvendigvis udskiftes. 
 

De huller der er opstået i asfaltvejene vil blive udbedret snarest. 
 

Marken bag A-gangen vil blive slået snarest. 
 
Bestyrelsen har indhentet tilbud på udbedring af hullerne samt generel 

vedligehold af grusstierne. Imidlertid fandt bestyrelsen ikke at tilbuddet 
tilfredsstillende - derfor arbejdes der videre med at indhente nye tilbud. 

 

 

Aktionsliste 

nr. 

247/René 

 

 

 

234 /Vivi 

 

 

 

 

245/Vivi og 

Erling 

 

246/Erling 

 

 

 

 

241/Vivi 
 

 

 

 

4. Eventuelt  
Bestyrelsens kommende planlagte møder/arrangementer: 
 

20.06. – Kontortid – Anne-Marie 
04.07. – Bestyrelsesmøde kl. 18 i Fælleshuset 

04.07. – Kontortid – Anne-Marie 
18.07. – Kontortid – René 
29.07. - Jubilæumsfestdag 

02.08. – Kontortid – Erling 
15.08. – Kontortid – Elsebeth 

29.08. – Kontortid – Elsebeth 
 

 

 
Bestyrelsens underskrifter: 

 
 
    

______________________________ ________________________________ 
Erling Hartvig   René Heiberg 

 
 
 

_____________________________ ____________________________ 
Elsebeth Hytten   Vivi Kronborg 

 
 
 

____________________________ 
Anne-Marie Sigaard 


