
 FORMANDENS BERETNING 

GENERALFORSAMLING I PF MAGLEBYLUND 2018 

Salget af haver i 2017 har været på 20 samt 1 familieoverdragelse. Dette antal er stort 

set som sidste år, så det virker som om, at det er det leje vi kan forvente.  

Med hensyn til bumpene på Slørvej, afventer vi stadig den bebudede høring fra 

kommunens side. Vi har dog fra kommunen fået besked om, at de steder i kommunen 

hvor den samme midlertidige tilladelse var givet, nu er blevet inddraget. Den 

fremtidige bestyrelse skal derfor forsøge at finde alternative løsninger til nedsættelse 

af hastigheden.  

Dragør kommune har offentliggjort deres beslutninger omkring fremtidige 

hastighedsgrænser m.v. Desværre blev vores forslag om nedsættelse af hastigheden 

ikke vedtaget. Sådan skrev vi sidste år. Det er glædeligt at konstatere, at kommunen 

alligevel valgte at sænke hastigheden ud for vor forening.  

Vi har også i 2017 haft en affaldsordning i oktober måned med opsætning af en 

container til køkkenaffald på P-pladsen. Denne blev brugt særdeles flittigt, så den 

ordning fortsætter vi med også i oktober 2018. Dog bedes det respekteret, at det kun er 

til køkkenaffald. Vi får ekstra regning når der lægges storskald i containeren.  

Vandforbruget i 2017 har holdt niveau med 2016. Udgiften i 2018 vil derfor være i i 

niveau med 2017.  

I 2017 fyldte vores forening som bekendt 70 år. Dette blev fejret med en masse 

aktiviteter i løbet af dagen samt en fest om aftenen med over 180 deltagere. Både 

aktiviteter og festen var en stor succes – tak til jer der aktivt deltog i planlægning samt 

afholdelse, samt tak til alle jer der deltog.   

Der har igen i år været problemer med for høj musik fra fælleshuset. Bestyrelsen har 

derfor udarbejdet nye retningslinjer for anvendelsen, således at alle freomover får 

besked på, at festen skal slutte senest kl. 01.00.  

Det er ingen hemmelighed, at vores grusstier efterhånden er i en sørgelig forfatning. 

Bestyrelsen har derfor forsøgt at finde frem til løsninger og indhentet flere tilbud. Det 

er besluttet, at vi forsøger med en entreprenør der har givet et tilbud på ca. 10.000 kr. 

Vi havde andre alternativer, hvor prisen gik op til 170.000 kr.  

Foreningens internet har været til debat i foreningen, og en del har tilkendegivet, at de 

ikke kan bruge det. Der vil derfor senere på generalforsamlingen blive lagt op til 

debat, om vi fortsat skal levere denne service eventuelt ved at investere penge for at få 

udvidet dækningen.  



Vi fik sidst på sæsonen desværre set eksempler på håndværkere der ikke helt 

forstod, hvordan man bygger huse uden at genere store dele af foreningen. Der er 

derfor udarbejdet retningslinjer, som alle skal følge, når der bygges. Retningslinjerne 

kan ses på foreningens hjemmeside.  

Carsten, vores altmuligmand, har igen i år gået og lavet alt det vi andre ikke lige når i 

hverdagen. Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med hans arbejde, og det er en stor 

fordel at få udført de små opgaver af en der er kendt i området, i stedet for at skulle 

have udefra kommende håndværkere.   

I foreningen er der heldigvis en masse der gør en frivillig indsats for at få det hele til at 

glide lidt nemmere, og for på den måde at holde vores kontingent nede på et lavt 

niveau.   

Jeg vil herudover ikke undlade at nævne:   

· Vandåbnere/lukkere for deres store arbejde med at få vores vand til at fungere.   

· MIK ledere og frivillige for deres utrolige store indsats for vores børn og 

petanqueelskere – igen i år var der rigtig mange børn tilmeldt børneugen. Jeg vil 

i denne forbindelse igen i år ikke undlade at nævne, at MIK mangler frivillige - 

også til planlægningsdelen. Heldigvis er der i 2017 kommet flere nye til – det er 

meget glædeligt.  

· MAK ledere for deres store indsats for at lave en masse aktiviteter primært for 

de voksne   

· Fælleshusudvalget der får alt omkring huset til at fungere   

· IT-teamet der har arbejdet for at få bl.a. vort internet til at fungere  

· Foreningens web-master for utrætteligt arbejde med at vedligeholde 

hjemmesiden    

· Samt alle jer andre der aldrig siger nej, men kommer når der kaldes på hjælp til 

stort eller småt.   

Tak til jer alle for et rigtig godt samarbejde i og om vores dejlige Maglebylund. Det er 

grundet jer vi har en velfungerende og attraktiv forening.   

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sæson. Hvis det – i modsætning til sidste år - 

skulle blive en varm sommer, så husk at vandet er forbandet dyrt.  

Erling Hartvig   
Snart tidligere formand 


