
Forslag til generalforsamlingen den 27 Marts 2022. 

 

Jeg har 2 forslag til den kommende generalforsamling 27/3-2022. Forslag A og forslag B.  

 

Forslag A: 

Jeg vil gerne stille et forslag om en ændring i de nuværende regler, der er gældende for booking af P/F Maglebylunds 

Fælleshus.  

Hvis et medlem sender en mail vedr. booking af Fælleshus, skrives dato for ønsket leje af fælleshus i feltet ”Emne” 

eller ”Subject”. Derved er det muligt for administrator at få et nemt overblik over de ønskede datoer i mailboksen.  

 

Eller  

 

Derefter får man et svar på mail, om man har fået mulighed for at leje fælleshuset. Mit forslag er, at administrator i 

dette svar vedhæfter et screenshot fra mailboksen, hvor det enkelte medlem kan se, hvornår den sendte mail vedr. 

booking blev modtaget.  Medlemmet vil kunne se, om bookingen blev modtaget først eller senere end et andet 

medlem i forhold til en specifik dato, hvor leje af fælleshus er ønsket. 

På dette screenshot kan medlemmet se klokkeslæt og rækkefølge på indkomne mails til den specifikke dato. Andre 

medlemmers mailadresser er streget over med sort, så GRDP-regler overholdes. 

Her ses eksempel med booking af 2 forskellige datoer. 

 



 

 

Formålet med denne ændring er: 

1. Det er gennemsigtighed at udlejningen foregår efter foreningens regler. 

2. Dem der administrerer udlejningen undgår yderligere administration i form af spørgsmål fra uforstående 

medlemmer, der ikke fik tildelt mulighed for leje af fælleshus på en specifik dato. 

Opsummering : Forslaget går på at man får et screenshot af fælleshus’ mailboks, hvor dato fra afsender fremgår 

tydeligt i feltet Emne eller Subject, samt modtaget klokkeslæt, som dokumentation for at reglerne ved leje af 

fælleshus er overholdt. 

 

Forslag B: 

Jeg vil gerne stille et forslag, at man lader bestyrelsen udarbejde et udkast til anerkendelse af foreningens frivillige 

hjælpere. Dette udkast kan udarbejdes med input fra foreningens medlemmer. 

Jeg stiller dette forslag, da jeg ikke mener bestyrelsen på eget initiativ kan udarbejde og effektuere en aftale, der 

blandt andet vil tilgodese dem selv, uden at det er vedtaget til en generalforsamling. Derfor bør forslaget komme fra 

et medlem, som jeg håber foreningen medlemmer vil bakke op om. Vi er alle sammen i foreningen afhængige af 

frivillige der f.eks. arbejder i bestyrelsen eller aflæser vores vandmålere. Jeg håber også, der er enighed om, at vi 

sætter pris på de frivillige, der løbende etablerer fibernet til alle haver, arrangementer fra MIK og MAK og andet 

lignende frivilligt arbejde.  

Eksempler på anerkendelse af frivilligt arbejde kunne være: 

• Jubilæum efter 10år, 15 år og 20 år som bliver annonceret på P/F Maglebylunds gruppe på Facebook og 

diverse opslagstavler i foreningen. 

• Anerkendelsen kunne være en middag for 2 personer på Strandhotellet eller lignende. 

• Byd eventuelt ind med et forslag du synes kunne være en speciel anerkendelse. 

Opsummering : et forslag om at bestyrelsen i løbet af 2022 arbejder på at udfærdige et udkast til anerkendelse af 

frivillige hjælpere, der kan tages til afstemning på generalforsamlingen i 2023. 

Mvh Tanja Bruun 

Have 132 

 


