
P/F MAGLEBYLUND 
Referat fra bestyrelsesmøde – 24.11.2016 

 

Noter 

 
Til stede: 
Erling Hartvig, Rene Heiberg, Vivi Kronborg, Tim Petersen og Anne-

Marie Sigaard (ref.) 
 

 

 
1.Godkendelse af referat fra møde den 27. september 2016 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2. Siden sidst 
Formanden orienterede om, at der ikke er solgt nogen haver siden 
sidste bestyrelsesmøde. Også om, at frivilligfesten fik et fint forløb. 

 
Endelig om, at han via Facebook er bekendt med, at generalforsam-

lingens ønske om en hastighedsnedsættelse på Kirkevej ud for 
foreningens område ikke er imødekommet i Dragør kommunes trafik-
reguleringer – dette på trods af, at det kunne gennemføres meget 

enkelt (ved at fjerne to skilte). Formanden understregede, at 
afgørelsen er meget utilfredsstillende. 

 
Kassereren forventer et driftsregnskab på niveau med budgettet. 
Bestyrelsen drøftede næste års større investeringer/udgifter, og 

således vil der blive budgetteret med renovering af to brønde samt en 
eller anden form for 70-års jubilæumsfest.  

Endvidere indstiller bestyrelsen uændret kontingent 2017. 
 

Bestyrelsen afventer forslag/tiltag fra de tre nye udvalg. Ingen af 
udvalgene får tildelt budget i 2017. 
 

Per Krag har frasagt sig opgaven med udlejning af Fælleshuset. Erling 
Hartvig bliver ny administrator 

 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med foreningens nye hjemmeside. 
 

 

 
3. Aktionslisten med planlagte opgaver  

blev opdateret således: 
 

Etablering af vinterlåger på Kirkevej ved Slørvej og ved Hovedindkør-
selsvejen til foreningen blev som bekendt afvist af Dragør kommune 
sidste år. Da bestyrelsen fortsat mener, at etablering af låger vil være 

en god foranstaltning vil formanden og næstformanden rette en ny 
henvendelse til kommunen herom først i det nye år.  

 

 



 

4. Eventuelt  
Bestyrelsens kommende planlagte møder/arrangementer: 
17.01. – Bestyrelsesmøde kl. 18 hos Anne-Marie (foreløbigt regnskab)  

21.02. – Bestyrelsesmøde kl. 18 hos Anne-Marie (regnskab og budget) 
24.03. – Generalforsamlingsmateriale lægges på hjemmesiden 

26.03. - Generalforsamling 
 

 

 
 
 

Bestyrelsens underskrifter: 
 

 
 
 

     
______________________________ ________________________________ 

Erling Hartvig   René Heiberg 
 
 

 
- Fraværende -  

_____________________________ ____________________________ 
Tim Petersen   Vivi Kronborg 
 

 
 

 
____________________________ 
Anne-Marie Sigaard 
 


