
Forslag til behandling på generalforsamling i PF Maglebylund 

Forslag: 

”Stop Mageskifte – fuldmagten til bestyrelsen om at kunne lave aftale om mageskifte med kommunen 

annulleres. I stedet fremsendes brev til kommunaldirektør, om at vi gerne går i dialog om mageskifte når 

kommunen har vedtaget en plan for arealet, og at vi desuden gerne går i dialog om at købe mere af marken 

hvis muligt ” 

Motivation: 

Vi ved hvad vi har, men ikke hvad vi får! Hvorfor ikke vente med at mageskifte, til kommunen ved hvad de 

vil med arealet, og så herefter lave en aftale om mageskifte på et oplyst grundlag. Desuden har vi ikke 

bestemt som forening hvad vi vil med arealerne – skal vi ikke bestemme det før vi mageskifter? 

Jeg har prøvet at finde de gode argumenter for at mageskifte og det modsatte. Jeg har talt med en del og 

haft et møde med formanden, så jeg kunne forsøge at få et overblik over konsekvenserne ved at 

mageskifte. Sidste år stemte jeg selv for, at give fuldmagten til bestyrelsen, men efter nærmere overvejelse 

er jeg kommet frem til modsatte konklusion.  

Hvad er Mageskifte? 

 



Overordnet kan man sige at mageskifte går ud på at markstykket ved A gangen deles i to dele. Den del med 

et kryds får kommunen og vi får ”firkanten” i bytte. Argumenterne for at lave dette bytte, er at vi sikrer 

afstand til de aktiviteter som kommunen på et tidspunkt vil lave på arealet. Tidligere har en WhiteWater 

park været på bordet, men nu ser det ud til at det (måske engang) bliver tennis og fodboldbaner (hvis det 

ellers bliver til noget).   

Hvad taler for at mageskifte? 

Hvis kommunen beslutter sig for at lave larmende aktiviteter eller opføre ”grimme” bygninger, kan man 

argumentere for, at vi yder omsorg for de ca. 10 huse på den nordlige del af A gangen. De vil få denne nye 

aktivitet som direkte nabo, og derfor ”beskytter” vi dem ved at mageskifte. Et andet argument for at 

mageskifte er risiko for at blive eksproprieret. Hvis kommunen virkelig vil lave en aktivitet, og hvis vi ikke vil 

af med vores mark, er det måske muligt for kommunen at overtage vores mark. I så fald er det selvfølgelig 

bedre at lave en frivillig aftale med kommunen.  

Hvad taler mod at mageskifte nu?  

Jeg har sympati for at vi skal mageskifte, hvis vi får en aktivitet lige ved siden af A gangen som er meget 

generende for husejerne. Men det er nu engang sådan, at dem der har de haver, har købt et hus lige ved 

siden af kommunens jord. Man kan vel rimeligt forvente, at de selv har overvejet risiko for ændringer i 

udsigten. Desuden må det vel være de pågældende ejere, der må sige at de ønsker at mageskifte. Hvis der 

nu kommer fodboldbaner, har de stadig aftensol. Er det så ikke op til dem selv, at sige om de ønsker en 

”afstandsbuffer”? Mig bekendt har ingen af dem ytret det ønske – fx heller i den FB debat der har været på 

det seneste. Jeg vil tro at årsagen er, at de (ligesom mig) ønsker at vide hvad kommunen vil, OG hvad vil 

foreningen på det mageskiftede (firkanten ovenfor) stykke, inden de beslutter sig for at ønske den ene eller 

anden løsning. Kort sagt – skal vi mageskifte, skal det være på et oplyst grundlag. Det betyder at det er 

medlemmerne, der på en generalforsamling, takker ja eller nej til et forslag om mageskifte, med 

udgangspunkt i information om hvad kommunen vil med arealet, og hvordan foreningen skal indrette det 

nye og det gamle stykke. Hvad gør vi med affald, parkering, adgangsveje, nyttehaver, hvor skal harerne bo, 

hvad koster det at mageskifte? Hvad koster det at anlægge ny beplantning og fjerne det gamle? Alt det vil 

jeg gerne have besvaret inden jeg beslutter om vi skal mageskifte. 

Ud over alle de ubekendte, er tidspunktet heller ikke godt. Kommunen skal snart have ny borgmester. Hvad 

ønsker denne med arealet? Det er vist ingen hemmelighed, at det var den afgående borgmesters drøm at 

lave aktiviteter i kommunen, selv om man samtidigt har skullet spare penge på kernevelfærd. Men vil en ny 

prioritere på samme måde med den nuværende økonomi og de mange nye arbejdsløse fra lufthavnen? Jeg 

tror at der er stor chance for, at det tager en del år før kommunen vil igangsætte aktiviteter på arealet. Så 

kan vi da lige så godt nyde vores mark og marken med harerne nogle år til   

Til sidst er der risikoen for at kommunen overtager arealet ved at ekspropriere hele eller dele af marken. En 

sådan proces er meget langsommelig og ser heller ikke godt ud for kommunen. En kommune vil altid 

forsøge at løse det ved en forhandling eller dialog. Så heller ikke her, er der noget der taler for at vi 

mageskifter nu. I stedet foreslår jeg, at bestyrelsen sender et venligt brev til kommunen, og meddeler at 

medlemmerne har stoppet mageskiftet indtil kommunen har noget konkret. I samme brev kan man 

meddele, at foreningen måske er interesseret i at købe mere af marken, hvis det skulle være muligt. 



Foreningen vil gerne have en positiv dialog med kommunen om fremtiden for området og ser frem til at 

høre hvad den nye borgmester har for vision for området og hvornår man forventer at det sker. 

Slutteligt vil jeg gerne takke formanden og bestyrelsen – mit forslag skal ikke opfattes som en kritik af 

bestyrelsen. Jeg er taknemmelig for det arbejde alle frivillige laver   
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