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Kære medlemmer 
 
 
Her har I årets næstsidste ’INFO til medlemmer’, som vi håber, at I tager godt imod. Vi har ikke så mange 
informationer denne gang, men mange vil sikkert mene, at især dette nummer af ’INFO til medlemmer’ er 
særligt interessant. 
 
HUSK Generalforsamling – på søndag, den 5. september 2021 
Husk foreningens generalforsamling for 2021 – den afholdes i Hollænderhallen på søndag, den 5. 
september 2021, kl. 14. Alt materialet for generalforsamlingen finder du på foreningens hjemmeside og 
indkaldelsen kan også læses på foreningens opslagstavle. 
 
Affald 
Sidste afhentning af køkkenaffald har fundet sted. Du skal selv ned med din køkkenaffaldspose i 
containeren i september måned. 
 
Endelig kan vi fortælle om ’de nye’ i vores købmandsbutik – de får lige ordet her: 
 
Kære medlemmer i P/F Maglebylund 
 
Vi har længe glædet os til at fortælle jer lidt om hvem vi er, vores planer og forudsætninger for at overtage 
Købmandsforretningen i vores forening. 
 
Hvem er vi? 
Jeg hedder Ditte og jeg vil til daglig drive Købmanden fra foråret 2022. Men det vi kaster os ud i, vil være et 
familie fortagende. Min mand Rune er med i baggrunden, og er min sparringspartner. Sammen har vi to 
drenge og vi har boet her i foreningen siden 2014.  
 

 
 
  
Hvorfor? 
Vi har ofte talt om hvordan det ville være at drive købmanden og haft mange ideer igennem årene. Så da 
muligheden meldte sig denne gang, sprang vi til. Hele familien elsker haveforeningen, stemningen herude, 
det frivillige arbejde og vores gamle kolonihavehus, Så det at være herude endnu mere, og få købmanden 
til at blomstre, er det, der driver os. 
 

http://www.pf-maglebylund.dk/generalforsamling-regnskabbudget/
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Hvornår? 
Vi overtager lokalet til vinter og bygger om, sådan at vi kan åbne i foråret 2022, når foreningen åbner op 
igen.  
 
Grund ideer 
Købmanden skal fortsat være hjertet i foreningen, det skal være foreningens samlingssted. Vi forstiller os, at 
der selvfølgelig skal være de basale kioskvarer, og simpel cafe og morgenmad. Det vil vi krydre med 
kolonihave interiør og et kreativt værksted hvor vi sammen kan sætte ting i stand. Jeg håber at 
kombinationen af alt dette og de samarbejder vi vil lave med foreningens medlemmer, MIK og MAK og 
andre initiativer, vil gøre stedet til et minikulturhus der sammenkæder alt hvad vi har herude. Hvor der på 
kryds og tværs skabes kontakt, hygges og foreningslivet leves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udfordringer 
Det er udfordrende at drive en købmandsforretning her i Maglebylund, med supermarkeder lige om hjørnet- 
I foreningens artikler kan vi læse at det er gået ned at bakke for steder som vores købmand siden 
lukkeloven blev ændret i 2012. Derfor tror vi på at det vi skal tilbyde medlemmerne, skal kunne noget andet 
og mere, end bare være almindelig kiosk og cafe. Det glæder vi os til at skabe sammen med 
medlemmerne, vi tror nemlig på at det godt kan lade sig gøre med jeres opbakning.  
 
Forudsætninger 
Der er mange forudsætninger for at det kan komme til at løbe rundt økonomisk.  Vi tror på, at vi så vidt det 
er muligt, må drive stedet med bare en person på arbejde i butikken ad gangen. Derfor vil f.eks. det udvalg 
af mad der kan serveres være baseret på at det ikke er alt for tidkrævende. Ligeledes håber vi der vil være 
forståelse for at varer sortimentet ikke kan have mange forskellige varer, men at der vil fokuseres på få gode 
varer. En anden meget stor forudsætning for succes er at i, som medlemmer inddrages i stedet, med ideer, 
tider, behov, og at vi sætter jer ind i udfordringer der er.  
Vi tror på at mange medlemmer har lyst til at vi skal have et samlingssted, og med inddragelse og indsigt 
håber vi, at I vil bakke os op 110 %. Det bliver afgørende for købmandens succes og forbliven, at det bliver 
vores allesammen sted.  
Vi vil derfor gerne invitere til et åbent arrangement allerede d. 10. oktober 2021, kl. 14.00. hvor alle der har 
lyst til at komme med deres besyv er velkomne. Her kan jeg fortælle jer mere om mine ideer og 
forudsætninger.    
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Kom og støt op 
Vi glæder os til at åbne og håber I vil komme og støtte op, ved både at bruge stedet, men også hvis I har 
kontakter til relevante leverandører eller bare har lyst at male under istandsættelse, eller f.eks. har lyst til at 
donere daggamle aviser/ugeblade til glæde for resten at foreningens medlemmer. Kun fantasien sætter 
grænser!  
 
Det bliver uden tvivl dejligt at skabe et fælles sted sammen, en købmand, der bliver til et minikulturhus med 
værksted, interiør, gode kiosk varer og cafe mad - og ikke mindst en rigtig god brygget kaffe.  
 

Mange hilsner fra Ditte, Rune, Storm & Norh. 
 

og 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


