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Kære medlemmer 
 
Denne måneds INFO til medlemmerne handler om lidt af hvert – og denne gang er det med mange glade 
budskaber. 
 
Butikken i Maglebylund 
Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som ønsker information omkring 
foreningens butik. Vi har fået flere spørgsmål om, hvornår butikken åbner og mange tilkendegivelser om, 
at livet omkring butikken er savnet. Bestyrelsen kan nu, sammen med ’de nye’, løfte sløret lidt for, hvordan 
vi sammen ser fremtiden for butikken i Maglebylund. 
 
’De nye’ ønsker noget tid endnu at være anonyme, da personen der til daglig skal drive stedet pt stadig er i 
job og endnu ikke har opsagt sin stilling. Branchen hun arbejder i, er lille, og derfor er det sårbart at melde 
ud med navn.  ’De nye’ fortæller her, hvilke tanker, planer, ideer og ikke mindst muligheder de ser for 
butikken – i nært samarbejde med foreningen og dens medlemmer: 
 
”Kære medlemmer 
Vi ser frem til at møde jer alle sammen og fortælle jer meget mere om, hvad vi har af tanker for stedet. Vi 
er bestemt opmærksomme på, at dialog og inddragelse af medlemmerne bliver afgørende for stedets 
succes. Papirarbejdet er forhåbentlig snart på plads, og derefter vil vi meget gerne i samtale om, eller 
mødes og høre ønsker for åbningstider, varer sortiment, prissætning, deltagelse i fælles arrangementer og 
meget mere. Sådan at resultatet denne gang bliver anderledes. Der er mange forudsætninger og 
udfordringer med at drive kiosk/cafe i Maglebylund, som vi syntes alle medlemmer skal kende. Dem vil vi 
også meget gerne dele med jer alle sammen, sådan at vi sammen kan sørge for, at stedet bliver med et 
koncept, der kan eksistere mange år frem.   
Vi er et par i start 40’erene, som har boet i foreningen i 7 år. Vi har børn og hele familien elsker 
haveforeningen, stemningen, det frivillige arbejde og vores gamle kolonihavehus. Vi nyder alle sammen at 
bruge kiosken de sidste mange år, og vi forstår at det er træls at den ikke åbner denne sommer. Vi når 
desværre ikke at blive klar til at vi kan åbne i år, og det beklager vi naturligvis.  
Vi glæder os dog til at åbne i foråret 2022. Det er som om, at netop kiosken og dens placering, er hjertet af 
foreningen. Og det skal vi have til at banke igen, og denne gang på en ny måde.  
 
Foreningens kiosk/cafe syns vi skal være foreningens samlingssted hvor foreningsånden stor trives. Vi 
forstiller os at der skal være de basale kioskvarer, god morgenmad, nem cafe mad krydret med at vi også vil 
prøve at sælge kolonihave interiør. Vi vil også lave et værksted i cafeen hvorfra der istandsættes små 
møbler og laves andre kreative små sysler. Hovedformålet er at skabe et rum for alle foreningens 
medlemmer, hvor man møder hinanden på kryds og tværs, om det er over et slag backgammon eller det er 
for at hænge et opslag op om græsslåning, mødes til en øl eller et glas limonade, så skal alle være 
velkommen. Vi forstiller os at det kan udvikle sig til et minikulturhus mere end en egentlig cafe. Her skal der 
på kryds og tværs skabes kontakt, hygges og foreningslivet leves, og sælges en masse is, vafler, øl, rosé, 
lækre morgen boller, croissanter, rigtig god brygget kaffe, kunst, tæpper, puder (og meget mere). Vi 
drømmer om at åbne lokalerne op med store dobbeltdøre/vinduer, og lukke lyset ind i lokalet, sammen 
med at vi også drømmer om en stor træterrasse foran bygningen med hyggelige siddepladser, så stedet 
bliver mere indbydende.  
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Vi vil på alle måder muligt, forsøge at gå hånd i hånd med MAK, MIK og andre frivillige grupper og 
initiativer der opstår hen ad vejen. Foreningsånd, fællesskab, frivillighed og sammenhold vil ikke kun være 
nøgleord i dette opslag med leves ud med alt hvad vi har at give af. Vi glæder os til at komme længere i 
processen og så snart det er muligt mødes med alle medlemmer, der er interesserede. 
Mvh ’De nye’” 
 
Børneugen mangler hænder – så MIK efterlyser:  
”Hvis nogen har et par timer til overs i den kommende uge – børneugen – tager MIK gladelig imod en 
hjælpende hånd. Skriv til Annemette Krabbe på messenger eller på mobil 27208356. 
Bedste hilsner, Annemette 
 
Marken er ’høstet’ – delvis 
Foreningen har ladet halvdelen af marken slå og ladet resten stå. Det bliver spændende at se om vi kan få 
insekterne og de vilde blomster til at udfolde sig på det areal uden yderligere indsats.  
MIK har brug for, at græsset er slået, så børnene kan lege trygt uden at få for mange flåter og andre 
insekter på sig, når teltlejren etableres for overnatning på torsdag i børneugen. 
 
Når huse handles 
Bestyrelsen erfarer nu, at banker stiller krav om, at foreningens huse er lovlige, når købere skal låne til 
huskøb. Huspriserne her i Maglebylund er steget meget over kort tid og måske derfor er bankerne nu 
særligt påpasselige og låner ikke penge ud til et hus, der ikke opfylder kravene fra Lokalplan 19A og 
foreningens vedtægter. Så går du i salgstanker, bør du lige ’læse op på’ Lokalplan 19A. 
 
Hækklip – det ser godt ud … 
De fleste af foreningens medlemmer har taget positivt imod budskabet om, at det er nødvendigt, at vi får 
klippet hæk ud til grus- og asfaltgangene. Men vi skal lige have de sidste med?! Bestyrelsen vil her opfordre 
alle til lige at prikke til sin nabo, hvis han/hun ikke har været i gang endnu – det er hjælp til selvhjælp – vi 
ved jo ikke hvem, der næste gang har brug for, at en ambulance skal ind til os? 
Til jer der bor på A- og H-gangen; Vi sætter stor pris på, at I klipper hækken overfor jeres parcel og måske 
på den måde bidrager til det frivillige arbejde i foreningen - tak. 
 
Der er gang i vores forening – igen .. 
God fornøjelse med alle de spændende aktiviteter som MIK og MAK sørger for i denne tid. Husk at holde 
øje med opslagstavlerne og de postkasseomdelte programmer, så du ikke går glip af eksempelvis 
sommergymnastikken på boldbanen lørdag formiddag kl. 9-10 – næste gang den 17. juli. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


