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PF Maglebylund 

Referat fra 1. bestyrelsesmøde – 6. april 2022 

 

Deltagere  

Mette K. Hansen, formand og referent  

Lars Brinch Jørgensen, næstformand  

Vivi Zimling, kasserer 

Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem 

Kent Boel Jensen, bestyrelsesmedlem 

Tim Petersen, suppleant 

Dagsorden 

1. Bestyrelsen konstituerer sig 
2. Evaluering af GF2022 - hvilke opgaver fik bestyrelsen på GF? 
3. Ejendomsadministrator – indgåelse af aftale og plan for overdragelse 
4. Økonomi 
5. Nedsættelse af jubilæums-festudvalg 
6. Ny webmaster 
7. Foreningens udvalgsstruktur 
8. Samarbejdet med Dragør Kommune 
9. Samarbejdet med Magleriet 
10. Affaldsløsning 
11. Eventuelt 

 
1.  Bestyrelsen konstituerer sig 

Se deltagere. 

2.  Evaluering af GF 

Dette års generalforsamling blev afviklet i aulaen på Dragør Skole og mange medlemmer havde fulgt 

opfordringen og deltog. Bestyrelsen havde to forslag med til generalforsamlingen, som begge krævede 

mange og lange forudgående drøftelser inden forslagene kunne komme til afstemning. Det er bestyrelsens 

oplevelse at generalforsamlingen var enige med bestyrelsen i, hvordan den fremtidige drift af foreningen 

kan håndteres professionelt og med sikring af, at GDPR fortsat overholdes. 

Bestyrelsen fik stillet flere opgaver af generalforsamlingen så der ligger mange opgaver forude og venter på 

at blive løst. 

3.  Ejendomsadministrator – indgåelse af aftale og plan for overdragelse 

Det første møde med foreningens ejendomsadministrator finder sted umiddelbart efter påske.  

4.  Økonomi 

Budgettet for 2022 justeres i forhold til de beslutninger, der blev truffet på den netop afholdte 

generalforsamling. 

5.  Nedsættelse af jubilæums-festudvalg 
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Fire medlemmer meldte sig til at være en del af festudvalget og første møde i udvalget finder sted den 10. 

april 2022, kl. 1200 i Fælleshuset. 

6.  Ny webmaster 

Foreningens tidligere webmaster er i disse dage ved at overdrage webmasteropgaven til Sofie Terp Clausen, 

der nu er klar til at overtage opgaven som foreningens nye webmaster. Opgaven består i at vedligeholde 

foreningens hjemmeside og indtil ejendomsadministrator overtager administrationen af foreningen, så 

udsender webmaster også information til foreningens medlemmer via ’masse-mails’.  

Foreningens Facebook side administreres af Martin Rask, så nu er foreningens kommunikationsopgave lagt 

ud ’på flere hænder’. Vi er heldige, at vi har så mange dygtige, frivillige medlemmer, der giver en hånd med 

– det er det, der får foreningen til at fremstå superprofessionel. 

7.  Foreningens udvalgsstruktur 

MIK og MAK mødes med bestyrelsen (mødedato endnu ikke fastsat), så vi sammen kan se på de 

muligheder, vi har for, at denne sommer kan blive fyldt med spændende tilbud af aktiviteter. Vi vil på dette 

møde drøfte, om tiden er kommet for at ændre på udvalgsstrukturen og måske forene de frivillige kræfter 

på en mere hensigtsmæssige og sjovere måde? 

Der er allerede flere aktiviteter i kalenderen, dog bærer nogle af dem mere karakter af arbejdsindsats end 

underholdning. Vi har standerhejsning på legepladsen den 1. maj kl. 12:00, arbejdsweekend den 28.-29. 

maj, børneuge i uge 28 og en jubilæumsfest venter forude (dato fastsat i skrivende stund til 17.- 19. juni 

(hele weekenden)) – måske har MIK og MAK allerede andre aktiviteter i kalenderen. 

8.  Samarbejdet med Dragør Kommune 

Bestyrelsen er i kontakt med ny sagsbehandler i Dragør Kommune, Plan og Teknik. Den nye sagsbehandler 

er indbudt til møde i foreningen den 28. april 2022. Formålet med mødet er at give sagsbehandleren indblik 

i vores forening og forventningsafstemme det fremtidige samarbejde. 

9.   Samarbejdet med Magleriet 

Ditte og Runes forslag om at Magleriet skal modtage driftstilskud (i tre år) fra foreningen blev stemt 

igennem på generalforsamlingen. Der er ingen tvivl om, at vi alle gerne vil støtte Magleriet og vi glæder os 

til åbningsdagen – forventeligt i begyndelsen af maj 2022. 

Magleriet indbydes i alle samarbejder i foreningen og bestyrelsen vil naturligvis stå til rådighed i 

samarbejdets gode ånd. Hvis bestyrelsen og andre medlemmer har kompetencer, som kan hjælpe 

Magleriet til at komme godt fra start, så er Ditte og Rune meget modtagelige for god sparring.  

 

10. Affaldsløsning 

Alt er lige nu, som vi kender det fra sidste sæson. Rest- og haveaffaldscontainerne er placeret på 

parkeringspladsen ved A-gangen, men når ’skovvejen’ ned til det bagerste stykke jord, hvor vi allerede har 

lagt køreplader, igen er tør nok, til at lastbilen kan komme derned, så placeres begge containere der. 

Restaffaldscontaineren tømmes ugentligt og containeren for haveaffald tømmes en gang om måneden. Vi 

håber, at alle nu kender reglerne for, hvad der må kommes i containerne - og overholder det. Der bruges 

hvert eneste år alt for meget tid på, at vi går og skælder ud på hinanden for ikke at kunne finde ud af det. 

Nej, cykler må ikke komme i haveaffaldscontaineren. 
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Vi får igen i år afhentet vores restaffald ved havelågerne hver mandag i perioden fra 1. maj til udgangen af 

august – med mindre, at Dragør Kommunes affaldssorteringsløsning implementeres i løbet af disse 

måneder. Der ligger en meget stor kommunikationsopgave forude i forhold til (endnu en) ny og mere 

kompleks affaldssorteringsløsning i foreningen.  

Medlemmerne opfordres i det kommende ’INFO til medlemmer’ til at sætte skraldeposerne ud søndag 

aften (fra 1. maj), så tiden for at skraldeposerne tiltrækker rotter minimeres. 

11. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 28. april. 2022, kl. 18:00 (efter mødet med sagsbehandleren i 

Dragør Kommune). 


