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Kære medlemmer 
 
Her har I årets sidste ’INFO til medlemmer’ - inden vi helt lukker ned for sæsonen.  
 
Aflæsning af vandmålere 
Der er mange forhold, der taler for at fremskynde årets aflæsninger af vand; det er første gang, at alle 
målere genbesøges efter installation med evt. behov for vedligeholdelse - og vejret er nok lidt bedre nu 
end ved årsskiftet. Derfor vil måleraflæsningerne finde sted allerede i udgangen af oktober og alle bedes 
sørge for, at der er adgang til brønde og målere. Benyt lige lejligheden til at se til din brønd og måler - ser 
alt ud som det skal? Hvis ikke, så kontakt bestyrelse@pfmaglebylund.dk og fortæl os om din bekymring. 
 
Affald 
Køkkenaffaldscontaineren står på foreningens centrale parkeringsplads til udgangen af oktober 2021. 
Efter 1. oktober vil du ikke længere kunne aflevere dit haveaffald, papir og pap – for afhentning er slut for i 
år. Respekter venligst dette og efterlad ikke dit affald, hverken på din parcel eller andre steder i 
foreningen. 
Hvis du i vinterperioden bruger dit hus i weekenden, i vinter- eller juleferien, så pas på dit køkkenaffald – 
det tiltrækker rotter. Tag det med hjem til din vinteradresse. 
Vær opmærksom på, at der ikke saltes og gruses i foreningen om vinteren – foreningen er lukket. Pas på, 
når du bevæger dig rundt på de glatte veje og stier. 
 
Søndag den 10. oktober kl. 14   
KOM OG HØR om de vilde planer for købmandsbutikken i 
foreningen 
Du kan møde Ditte og familien; Ildsjælene, der tager udfordringen 
op og vil puste masser af liv i købmandensbutikken. Hør om de vilde 
planer og forventninger - alle de nye muligheder, som vi 
medlemmer får lov til at opleve og blive en del af, når vi mødes til 
en ny sæson i kolonihavelivet til foråret. 
 
Efter generalforsamlingen (GF) 2021 
Bestyrelsen har konstitueret sig ved det første bestyrelsesmøde efter afholdelsen af den udskudte GF2021 
– læs gerne bestyrelsesreferatet på foreningens hjemmeside.  
Et af emnerne ved GF handlede igen om mageskifte (byt jord med Dragør Kommune). Bestyrelsen har på 
baggrund af drøftelserne på GF igen rettet henvendelse til Dragør Kommune om et møde, hvor ønsket om 
køb af jord også er på dagsorden. Der er endnu ikke aftalt en mødedato. 
 
245 medlemmer valgte IKKE at deltage i årets GF og det kan jo skyldes mange årsager; det er sent på året, 
sæsonen er ved at være slut eller måske tilhører I det store flertal, som synes, at ’det går jo meget godt’? 
Men, der er brug for, at så mange som muligt deltager i foreningens generalforsamlinger uanset, om du 
synes godt eller skidt om bestyrelsens og de mange andre frivilliges arbejdsindsatser i foreningen. Det er 
på generalforsamlingerne, vi bliver enige om det, vi ikke længere ønsker, men bestemt også om det, som vi 
ønsker mere af. Så når vi skal mødes til generalforsamlingen igen til foråret (sidste søndag i marts), så kom 
og vær med. 
 
Bestyrelsens arbejde i vinterperioden 
Vi skruer lidt ned for både tempo og mødevirksomhed i vinterperioden. Vi vil naturligvis besvare alle 
henvendelser – indenfor 5-7 dage, som er noget længere end de svartider, vi har i sommerperioden. Vores 
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fokus vil være på justering og modernisering af foreningens vedtægter og så arbejder vi målrettet på at 
formulere og anbefale foreningens medlemmer, et samarbejde med et eksternt 
ejendomsadministrationsselskab. Vi håber at kunne afholde en ekstraordinær GF med kun disse to punkter 
til afstemning; 1. nyt sæt vedtægter og 2. Indgåelse af aftale med et ejendomsadministrationsselskab – 
inden den ordinære GF til foråret. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god og ikke alt for kold vinter og minder jer om, at I skal huske at lukke for 
vandet på jeres parceller – og tømme rørene for vand, når I ikke er der. Flere medlemmer har prøvet 
konsekvensen af sprængte vandrør – det er både besværligt og kan også være meget dyrt. 
 
 
 

Tak for i år! 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


