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PF Maglebylund 

Referat fra 4. bestyrelsesmøde – 8. juni 2022 

 

Deltagere  

Mette K. Hansen, formand og referent  

Lars Brinch Jørgensen, næstformand 

Vivi Zimling, kasserer 

Kent Boel Jensen, bestyrelsesmedlem 

 

Deltog ikke 

Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem 

Tim Petersen, suppleant 

Dagsorden 

1. Økonomi 
2. Jubilæumsfestival 
3. Evaluering af arbejdsdag – 28. maj 
4. ØENS Ejendomsadministration 
5. Byggerier – ny elektronisk indgang til Dragør Kommune 
6. Emner fra den daglige administration 
7. Eventuelt. 

 
1. Økonomi 
Det kniber for flere medlemmer at få betalt deres opkrævninger fra foreningen til tiden. Kassereren skruer 
nu ’bissen på’ og lægger rykkergebyr på og derefter skrides til retslig inkasso. Pr. 1. juli vil ØENS 
Ejendomsadministrator overtage denne del af kassereropgaven. 
 
2. Jubilæumsfestival 
Det bliver et brag af en fest. Hvis vejret ellers tillader det, så vil næsten 400 deltagere både om fredagen og 
om lørdagen nyde festlighederne med mad og drikke, god musik og ikke mindst – hinandens gode selskab. 
Festudvalget slider godt i det og sørger for, at vi får så meget for pengene som muligt. Det er lykkedes at få 
flere sponsorer med på ideen, og vores nye samarbejdspartner; ØENS Ejendomsadministrator har givet 
(næsten) alt øllet – så det er jo en rigtig god måde vi indleder samarbejdet på. 
 
3. Evaluering af arbejdsdag – 28. maj 
Ca. 35 medlemmer valgte at bidrage til fællesarbejdsdagen – heraf var flere børn. Vi nåede en del fra ’to-
do-listen’, hyggede os undervejs og sluttede af med fælles pizza-aftensmad på terrassen. 
Der bliver afholdt endnu en fælles arbejdsdag til efteråret – her håber vi, at endnu flere vil være med til at 
bidrage til fællesskabet – og hyggen også denne dag. Fællesarbejdsdagen er planlagt til den sidste weekend 
i august. 
Vi håber, at vi bliver mange nok, så vi også får malet båsene på vores parkeringsplads. Vi har nu indkøbt 
maling og fået lavet skabelonen til det. 
 
4. ØENS Ejendomsadministration 
ØENS Ejendomsadministration overtager administrationen af foreningen fra den 1. juli 2022. Hele 
foreningens fysiske arkiv er nu overdraget til administrator, der for at være klar til den 1. juli er gået i gang 
med at scanne alle de fysiske dokumenter. Den elektroniske database med medlemmers 
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kontaktoplysninger er også overdraget. Databehandleraftale og -instruks er under udarbejdelse og 
underskrives inden databehandlingen træder i kraft den 1. juli 2022.  
Administrators elektroniske platform; PROBO skal introduceres snarest til foreningens medlemmer – plan 
herfor udarbejdes. 
 
5. Byggerier – ny elektronisk indgang til Dragør Kommune 
Bestyrelsen har modtaget en kort information fra Dragør Kommune, at byggerier fremover skal ansøges 
med NemID/MitID af bygherre/medlem og ikke foreningens bestyrelse. Bestyrelsen undersøger nu 
konsekvensen af denne beslutning. Det vil antagelig betyde, at byggeansøgningsprocessen bliver længere – 
også tidsmæssigt. 
 
6. Emner fra den daglige administration 
En ødelagt kloak hos et medlem på G-gangen repareres netop i disse dage – det larmer og det roder, men 
er desværre nødvendigt og bliver nødt til at ske nu (udenfor byggeperioden). 
 
It-gruppen er samlet igen og arbejder flittigt på at trække fiber rundt i foreningen – bestyrelsen får snarest 
en status fra gruppen, så medlemmerne kan informeres herom i det næste ’INFO til medlemmer’. 
 
Området midt på A-gangen, der hvor midtergangen slutter, er nu ryddet for buskads, så der kan lægges 
grus og fliser. Dette område vil snart blive brugt til en af flere containere, hvor vi i ny affaldsordning skal 
sortere i mange fraktioner. 
 
Det er en fornøjelse at se livet i og omkring Magleriet. Vi håber, at medlemmerne holder fast i at foretage 
flere af deres indkøb i forretningen, så vi forhåbentlig bevarer butikken i foreningen i mange år fremover. 
 
7. Eventuelt 
Næste møde i bestyrelsen finder sted onsdag, den 29. juni 2022, kl. 1830. 


