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PF Maglebylund 

Referat fra 2. bestyrelsesmøde – 28. april 2022 

 

Deltagere  

Mette K. Hansen, formand og referent  

Lars Brinch Jørgensen, næstformand  

Vivi Zimling, kasserer 

Kent Boel Jensen, bestyrelsesmedlem 

Tim Petersen, suppleant 

Deltog ikke 

Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem 

Dagsorden 

1. Økonomi, herunder justeret budget for 2022 
2. Øens Ejendomsadministration – kontrakten er underskrevet 

a. Overdragelse, hvordan, hvornår og hvem? 
3. Samarbejdet med Dragør Kommune 
4. Jubilæumsfesten 
5. Arbejdsdagen den 28. maj – planlægning 
6. Standerhejsning den 1. maj – planlægning 
7. Emner fra daglig administration 
8. Eventuelt. 

 
1. Økonomi, herunder justeret budget for 2022 
Det er aftalt med ØENS Ejendomsadministration, at foreningen afregnes for et halvt år og budgettet for 
betaling til Ejendomsadministrator er således aftalt tilsvarende. 
 
2. ØENS Ejendomsadministration 
Kontrakten mellem ØENS Ejendomsadministration og foreningen blev underskrevet på et møde mellem 
parterne den 21. april, kl. 0730 i foreningens Fælleshus. Overdragelse af administrationsopgaverne vil finde 
sted i hele perioden op til den 1. juli 2022, hvor ØENS Ejendomsadministration overtager den daglige drift 
og administration. 
 
3. Samarbejdet med Dragør Kommune 
Bestyrelsen inviterede den nye byggesagsbehandler, Mike fra Dragør Kommune til møde i foreningen for at 
fortælle om vores forening og drøfte rammer og muligheder i det kommende samarbejde. Det var på 
mange måder et spændende møde, hvor vi fik drøftet stort og småt. Vi ser frem til et godt samarbejde. 
 
4. Jubilæumsfesten 
Et flittigt jubilæumsfestudvalg arbejder på højtryk for at lave en jubilæumsfestival, der for at komme så 
mange medlemmer til gode som muligt vil strækkes sig over tre dage; 17.-19. juni. Der overvejes forskellige 
madoplevelser, musiktilbud og ja, der skal selvfølgelig også være adgang til fadøl og bar – og tilsvarende 
sjov og spas for børnene. Vi glæder os til at se programmet. 
Festudvalget har brug for frivillige hænder i løbet af de tre dage og derfor vil foreningens medlemmer blive 
opfordret til at give en time eller mere som vagt ved hoppeborgen, en tjans i baren eller noget helt andet. 
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5. Arbejdsdagen – forår 
Den 28. maj kl. 10 mødes de flittige frivillige af foreningens medlemmer på boldbanen til fællesarbejdsdag. 
Listen over opgaver er lang og vi plejer at komme godt gennem arbejdsopgaverne. Vi glæder os til igen i år 
at se mange, der gerne vil bidrage til en dag, hvor foreningen sparer mange penge, mens vi hygger os 
sammen. Der er forplejning til alle, der er med på arbejdsdagen – og dagen afsluttes med hygge og 
fællesspisning. 
 
6. Standerhejsning den første søndag i maj. 
Foreningens traditionelle standerhejsning finder i år sted den 1. maj, kl. 12. Flaget sættes til tonerne fra et 
tremandsorkester som vil underholde en times tid – i et forhåbentlig dejligt vejr. 
Magleriet står for salg af øl og vand i forbindelse med standerhejsningen. 
 
7. Emner fra den daglige administration 
Affaldscontainere står pt. på den grønne parkeringsplads. Lastvognen, der kører med containerne, har haft 
problemer med at køre på den alt for fugtige ’markvej’ – problemet synes nu at være løst (det er længe 
siden, det har regnet) – så containerne finder hen på deres korrekte pladser snarest. 
 
Bestyrelsen har været i dialog med Tårnby Kommune og der sættes nu for alvor ind overfor 
rottebekæmpelse på stien i forlængelse af Slørvej – på den modsatte side af Kirkevej. 
 
Foreningen har fået ny webmaster, Sofie. Sofie har mange ideer til, hvordan en hjemmeside kan blive mere 
’levende’, så vi glæder os til at se, hvad der sker der.  
 
Vinterbyggerierne skal alle afsluttes nu, hvor vi går ind i ’byggefri periode’. Bestyrelsen er ikke bekendt 
med, at byggeperioderne ikke bliver overholdt. 
 
Bestyrelsen oplever, at banker ikke yder lån til eventuelle købere af foreningens kolonihavehuse, hvis 
husene ikke overholder Lokalplan og vedtægter. Så der er mange gode grunde til at sætte sig ind i reglerne 
for byggeri her i vores forening. 
 
Det er ikke tilladt at opsætte hegn og plankeværk på sin parcel. Parcellen skal omkredses af liguster i front- 
og sideskel og hasselnøddehæk i bagskel. Bestyrelsen kan undtagelsesvis gives accept for opsætning af 
hegn i max. 5 år, såfremt hegnet skal forhindre indbliksgener, mens ny hæk vokser op.  
 
8. Eventuelt 
Næste møde i bestyrelsen finder sted onsdag, den 18. maj og dette møde vil primært handle om 
planlægning af foreningens nærtstående fællesarbejdsdag. 


