
Økonomisk støtte til den nye købmand, Magleriet. 

PF Maglebylund har for tredje gang på få år fået en ny købmand, denne gang som 

Magleriet. Hurra!  

Vi, Ditte og Rune, som allerede er medlemmer i Maglebylund, glæder os rigtig meget til at 

kunne tilbyde alle medlemmer et sted, hvor I kan mødes - et sted, hvor I kan handle, spise 

og finde skønne ting til jeres haver. Et sted, hvor I kan blive inspireret, og som forhåbentlig 

kan blive et mødested, som ikke bare er en butik, men rammen for et fællesskab i vores 

forening.  

Som mange har set, har vi gjort bygningen mere lys og åben ved at sætte vinduer og 

døre i og renovere lokalerne. Dette fordi vi tror, det vil gøre Magleriet til et mere 

behageligt sted for alle. Dette er en omkostning, vi har påtaget os, fordi vi tror på, at det 

er nødvendigt for brugen af butikken. 

Vi ved, at det bliver en stor udfordring at gøre Magleriet til en forretning, som hviler 

økonomisk i sig selv. Med Netto, Føtex og nu Lidl tæt på er købmanden ikke længere et 

sted, der handles dagligvare. Det er et sted, hvor man køber småting, en øl eller en is 

indimellem. Det i sig selv er desværre ikke nok til at gøre det til en forretning, der er 

levedygtig. Der skal mere til, og vi tror og håber, at vi kan gøre det anderledes. At vi kan 

tilbyde medlemmerne et sted, I har lyst til at bruge til mere og andet, med en lille cafe, 

kiosk, interiør og værksted. Men selv med det og ved at prøve at holde omkostninger til 

personale på et minimum, vil de faste omkostninger være store.  

For de tidligere købmænd har det årlige tilskud været vigtig for driften. Og det vil det 

uden tvivl også blive for os. Priser på råvarer er steget støt det sidste år, og siden 

december er strøm også begyndt at stige, hvilket en butik som vores bruger meget af.  

Vi anmoder derfor alle medlemmer om, at det årlige tilskud til at drive butikken forhøjes 

med 100 kr. om året pr. have (forslag A). Tilskuddet vil bidrage til driften og de faste 

månedlige omkostninger.  

Vi håber på jeres støtte, så vi kan få det til at hænge sammen økonomisk, og så alle 

medlemmer samtidig kan få glæde af, at foreningen fortsat kan have sin egen butik.  

Vores forslag, som vi ønsker til afstemning er: 

• A: Magleriet modtager et årligt tilskud på 64.800 kr, svarende til 200 kr. 

pr have. Tilskuddet gives for 3 år, svarende til 2022, 2023 og 2024. 

Såfremt, forslag A ikke vedtages, ønsker vi til afstemning, at det tilskud, der blev givet til de 

tidligere købmænd videreføres. Dette er 32.400 årligt, svarende til 100 kr pr have. 

• B: Magleriet modtager et årligt tilskud på 32.400 kr, svarende til 100 kr. 

pr have. Tilskuddet gives for 3 år, svarende til 2022, 2023 og 2024.  
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