
Forslag til Generalforsamling i PF Maglebylund søndag den 31.03.2019 

Forslag til vedtægtsændring § 2. Medlemmets rettigheder og pligter. 

Under henvisning til generalforsamlingen 2018 fremsendes vores forslag på ny som 

vedtægtsændring/tilføjelse.  

1. Forslaget: 

Byggehøjden til tagryg fastsættes med denne generalforsamlingsbeslutning til maksimal 3,5 meter, og ikke 

som anført i lokalplanen 19 A. til 4,5 meter.   

Huset areal må ikke overstige: 55 m2 – inklusiv overdækninger og tagudhæng ud over 30 cm 

Højde fra terræn til tagryg må ikke overstige 3,5 m. 

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2,75 m bygningshøjde/facadehøjde, hvorved forstås højde fra 

terræn til den linje, hvor ydervægge og tagflade mødes - bortset fra gavltrekanter.  

Der må ikke isættes vinduer over bygningshøjde/facadehøjde som vender mod naboer/genboer/bagboer – 

der kan give indbliksgener for de omkringliggende huse.  

Bestyrelsen orienterer Dragør Kommune om denne beslutning.  

 Motivation  

Vi er en del haveejere som syntes vores dejlige haveforening de senere år er på vej til at udvikle sig til, et 

sommerhus/villa kvarter, med de høje sommerhuse der bliver bygget nu og i fremtiden. 

Det er synd og skam - at den hyggelige og fredelige kolonihave ånd og atmosfære forsvinder. Man kan 

sagtens bygge nye huse uden høj tagryg. 

Det er flere gode nybygnings eksempler i foreningen. 

Høj tagryg kan være til stor gene for naboerne. Vi tænker - at det vil være mindre sjovt for nogen haveejere 

at blive lukket inde mellem 3 høje bygninger, der både tager sol og dagslys fra naboer/genboer/bagboer. Vi 

vil personligt, nødig blive den næste have, det gik ud over.  

Vi kan ikke se nogen hindring i at forslaget vedtages. 

Ved generalforsamlingen i 2018 blev forslaget faktisk stemt for – men ikke vedtaget da forslaget ikke var 

stillet som et vedtægtsændringsforslag. Supplerede kan det oplyses, at vi på en tidligere generalforsamling i 

2016 - har vedtaget, at der rent faktisk ikke må være vinduer i gavlen over facadehøjden.  

Derfor ønsker vi vedtægtsændring så denne regel også beskrives i vedtægterne. 

Referat 2016 er skrevet: Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at afvise nybyggeri med 

gavlvinduer ( over facadehøjden )  som kan give indbliksgener for omkringliggende huse. 

Med venlig hilsen 

Anita Dent Schultz & Freddy Just Hansen  
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