
PF Maglebylunds generalforsamling 2020 
Indkomne forslag fra medlemmer 

 1 

MEDLEMSFORSLAG nr. 1 

 

På den ekstraordinære generalforsamling den 16. februar 2020, blev det vedtaget ved afstemning, 
at alle haver i foreningen skal have nye individuelle vandmålere. 

I den forbindelse blev der redegjort for nødvendigheden af udgravning til nye målerbrønde. Ifølge 
det udsendte materiale skal brøndene graves ned i en dybde på 60 cm, som er et minimumskrav 
til de nye vandmålere. 

Til generalforsamlingen den 16. februar 2020 var afstemningen enten et ja eller et nej til 
vandmålere. Resultatet blev et ja, og jeg mener, vi bør genoverveje udførslen af det eksisterende 
tilbud samt udgiften til dette. 

På generalforsamlingen den 16. februar 2020, blev der spurgt ind til helårsvand og brøndenes 
dybde. Svaret fra bestyrelsen og Grøn omstilling var, at en status med helårsvand kræver, at 
brøndene er gravet ned i en dybde på 120cm. Det vil sige, hvis foreningens medlemmer om nogle 
år har et ønske om en status med helårsvand, kræver det at brøndene graves ned i en dybde på 
120 cm.  

På generalforsamlingen sidste år i 2019 blev medlemmerne oplyst om, at bestyrelsen arbejder 
seriøst på at fremtidssikre foreningen ved flere forskellige tiltag. Derfor bør man give 
medlemmerne muligheden for at stemme for en evt. fremtidssikring i forbindelse med 
udgravningen af brønde til de nye vandmålere. Hvis medlemmerne om nogle år ønsker, at 
foreningen har status med helårsvand, kræver det en ny udgravning med dertilhørende udgift, 
hvis vi fastholder en dybde på 60 cm. En målerbrønd har et standardmål på 120 cm i længden, 
som vi vælger at tilpasse/afskære til 60 cm. Det ville være ærgerligt at gentage udgiften på et 
senere tidspunkt. 

Mit forslag til afstemning hos foreningens medlemmer: 

• Et ønske om et tilbud på nye vandmålere, magen til det eksisterende tilbud, men med en 
målerbrønd på 120 cm. 

Hvis der stemmes nej, fortsætter man arbejdet ifølge det eksisterende finansielle tilbud på 4750kr 
fra generalforsamlingen den 16. februar 2020.  

Hvis der stemmes ja, kan man på næste generalforsamling eller næste ekstraordinære 
generalforsamling stemme om, hvilket tilbud der finansielt står stærkest i forhold til 
fremtidssikring af foreningen, i tilfælde af et ønske om status med helårsvand. 

Konsekvensen af mit forslag kan betyde, at udgravning til brønde udskydes, indtil medlemmerne 
er enige om dybde og finansiering. De to finansieringstilbud kan komme til afstemning på næste 
generalforsamling, eller næste ekstraordinære generalforsamling. 

Med venlig hilsen.  

Tanja Bruun, Have 132. 
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MEDLEMSFORSLAG nr. 2 

Jeg vil gerne foreslå, at foreningen indfører "vand hele året" som der blev nævnt ved den ekstraordinære 

generalforsamling. Med vand hele året forstås, at der kun lukkes for vandet såfremt vejret (frost) fordrer 

det. Dette kan gøres helt omkostningsfrit i modsætning til helårsvand, der sandsynligvis vil koste 8-9  

millioner kroner, ligesom mange haver samt stier skal udsættes for opgravning for at kunne lægge rør ned i 

den nødvendige dybde. 

Venlig hilsen 

Erling Hartvig, have 299 

PS. Jeg kan desværre ikke selv deltage ved generalforsamlingen, men forventer naturligvis, at forslaget kan 

behandles alligevel. 

MEDLEMSFORSLAG nr. 3 

Brugerbetaling af internettet. 
 
Da vi nu er i gang med brugerbetaling af vores vandforbrug, vil jeg foreslå, at det også kommer til at gælde 
for vores brug af foreningens interne internet. 
Jeg har, i min tid i foreningen - hele tiden haft mit eget internet og ser nu ikke nogen grund til, at jeg skal 
betale for andres internet. 
Foreningen internet er ofte ustabilt, der kan ikke være mange på af gangen og er måske ikke tidssvarende 
til de nye streamingtjeneste mv.  
 
Jeg foreslår, at hvis der skal bruges flere penge - abonnement /vedligeholdelse/fornyelse - på internet skal 
det være dem der er tilmeldt internettet, der skal betale for samtlige udgifter. 
 
Det indebærer at det skal være muligt for enhver haveejer, at kunne fravælge, at være tilsluttet vores 
interne internet. Foreningen skal således sørge for en fra –/tilmeldingsordning og Foreningen er forpligtet 
til at skriftlig bekræfte afmeldingen inden 30 dage fra afmeldingen er afsendt. 
 
Anita & Frede, Have 37 
 
 

MEDLEMSFORSLAG nr. 4 
 

Ny note i årsregnskabet om brug / anvendelse af internettet. 
 
Uafhængigt af ovennævnte forslag vil jeg foreslå, at årsregnskabet fremover skal indeholde en særskilt 
note/opstilling, hvor samtlige udgifter til - abonnement /vedligeholdelse/fornyelse mv. og eventuelle 
indtægter vises. Antal af tilmeldte skal fremgå af opstillingen. 
 
Anita & Frede, Have 37 
 


