
Til bestyrelsen 

Hermed genfremsendes forslag til Generalforsamlingen fremsat af Susanne Schou/have 306/307, 

Rune Andersen og Ditte Kjeldgaard Kristiansen/have 361 samt Lau Christensen og Stine 

Trentemøller/have 348. 

 

 

Motivation:  

De seneste års nybyggerier i P/F Maglebylund med huse der udnytter den maksimale bygningshøjde 

på 4,5 meter til tagryg er begyndt at ændre på foreningens arkitektoniske udtryk som en klassisk 

kolonihave til en forening med store parcel sommerhuse presset ind på for små grunde. Det giver en 

fornemmelse af en mere kompakt og fortættet forening. Den udvikling ønsker vi ikke og foreslår 

derfor ændring i foreningens vedtægter, i form af en reduktion af den bygningshøjde der er angivet i 

lokalplanen 19A afsnit 5.1. For at imødekomme kommentarer på sidste års generalforsamling om, 

at det kan være svært at få udført typehuse på under 4 meter, foreslår vi en maksimal bygningshøjde 

på 4 meter. 

Konkret forslag: 

Ændring af P/F Maglebylunds vedtægter skrevet ind i dokumentet Byggeregler i PF Maglebylund 

hvor det fremgår at bygningshøjden på foreningens kolonihavehuse ikke må overstige 4 meter. 

Nuværende tekst i Byggeregler i PF Maglebylund: 

Højde på bebyggelse (Se bilag Illustration af lokalplanens indhold) 

- Kolonihavehus, facadehøjde max 2,75 m, tagrygs højde max 4,5 m i maksimalt 1 etage. 

Ændres til: 

Højde på bebyggelse (Se bilag Illustration af lokalplanens indhold, men bemærk ændring i 

byggehøjden ift. Lokalplan 19A afsnit 5.1) 

- Kolonihavehus, facadehøjde max 2,75 m, tagrygs højde max 4 m i maksimalt 1 etage. 

 

 

For at undgå forvirring om hvilket regelsæt der er gældende bør følgende tilføjelse/præcisering 

skrives ind i foreningens vedtægter: 

Nuværende tekst: 

Paragraf 2, stk 1. 

Ethvert medlem af foreningen skal respektere og overholde gældende vedtægter, ordensregler og 

lokalplan. 

Ændres til: 

Ethvert medlem af foreningen skal respektere og overholde gældende vedtægter, ordensregler, 

byggeregler og lokalplan. I tilfælde hvor foreningens byggeregler afviger fra lokalplanen, er 

foreningens byggeregler bestemmende. 

 

 

Vi ser frem til er godt møde. 

Mvh.  Stine 

 

 


