
2. møde i PF Maglebylund bestyrelse den 15 maj. 2018 
 
 
Tilstede:  
Mette K. Hansen, formand  
Rene Heiberg, kasserer 
Tim Pedersen, næstformand 
Suzette Rosenqvist, bestyrelsesmedlem 
Elsebeth Hytten, bestyrelsesmedlem og sekretær 
 
Afbud: 
Mads Larsen, suppleant 
 
Dagsorden 
 

1. Hvad er der sket siden sidst, herunder emner fra torsdagens kontortider. 
2. Bestyrelsesmedlemmers primære opgaver/ansvarsområder 
3. Planlægning af møder/kontortider. Fastlægges i kalenderen. 
4. Prioritering af opgaver 
5. Hvordan ser økonomien ud, herunder restancer 
6. Eventuelt  

 
Punkt 1. 
Formanden orienterer om de henvendelser, der har været til kontortiderne og på mail. Der 
har været to kontortider, torsdage mellem kl. 19 og 20, hvor der i alt  har været 5 
henvendelser.  
Der har været afholdt arbejdsdag med stor succes. Fodboldbanen er nu i top, og der er 
kommet nyt sand i sandkassen på legepladsen og blomster i krukkerne. 
    
Punkt 2. 
For at få mest ud af bestyrelsesmedlemmernes tid og kompetencer, har bestyrelsen valgt at 
fordele de ansvarsområder, som foreløbig er identificeret. Under hver af disse overskrifter 
’gemmer der sig’ mange opgaver, som alle i bestyrelsen bidrager til at få løst. Dog har vi valgt 
at udpege ansvarlige og primær bidrager til opgaven. 
 

1. Kontakt til Kommune og øvrige myndigheder: Mette/ Tim 
2. Affaldshåndtering: Carsten/ Elsebeth 
3. Bestyrelsens aktiviteter, herunder årshjul: Mette/ Elsebeth 
4. Økonomi: René/ Mette 
5. Hussalg og overdragelser: Mette/ Elsebeth 
6. Trafik: Tim/ Mette 
7. Bygnings- og hegn vedligehold: Suzette/ Tim 
8. Områdepleje: Tim/ Suzette 
9. Fælleshus: René 
10. Kommunikation: Mette/ Elsebeth 
11. De mange udvalg: Suzette/ Mette 

 



Punkt. 3 
Næste bestyrelses møde den 31. 5 kl. 18 Elsebeth er praktisk ansvarlig.  
Der er planlagt bestyrelsesmøder, den 14.6 kl. 18 Suzette er praktisk ansvarlig, den 28.6 Mette 
er praktisk ansvarlig.  
Den 24.5 passer Rene kontortiden.    
Bestyrelsesmøderne afholdes i fælleshuset, hvis ikke andet er aftalt. 
 
Punkt. 4  
Bestyrelsen prioriterer persondataforordningen højt. Der er anskaffet et nyt stålskab til 
opbevaring af  personlige oplysninger. Skabet er aflåst og kun bestyrelsen har adgang til 
nøgler til skabet, ligesom det kun er få personer, der har adgang til kontoret.  Mette og Rene  
arbejder intenst videre med at få alt i orden, så vi lever op til forordningen.  
 
Hushandler prioriteres også højt , der er i øjeblikket flere huse til salg. Der skal være to 
personer fra bestyrelsen med ved hushandlerne.  
    
Hullerne i asfalten bliver repareret. Tim køber 15 sække tørasfalt  og fylder hullerne ud.  
 
Mette og Tim undersøger mulighederne for hvad der skal til, for at film kan ses i fælleshuset 
uden problemer.  
 
Hegnet rundt om kolonien vil blive repareret. 
 
Punkt 5. 
Økonomien ser fornuftig ud. 
Større anskaffelses- og vedligeholdelses udgifter drøftes i bestyrelsen, medes mindre beløb 
disponeres – begge jf. budget. 
 
Punkt 6. 
Der er læsset en stor bunke jord på parkeringspladsen ved marken.  
Det vil blive undersøgt, hvem der har læsset jorden af. Bestyrelsen vil kontakte alle, der har 
bygget nye huse.  
 
Ved næste møde drøftes bl.a.: 

 Behov for ny computer og printer på kontoret 
 Prioritering af opgaver (aktionsliste) 
 Drøftelse af anskaffelses- og vedligeholdelsesbehov – på kort og lang sigt, herunder 

økonomi. 
 Fremtidig løsning for afspilning af musik og film i Fælleshuset 
 Udlejning af Fælleshus (regler) 

 
Næste møde den 31. maj 2018, kl. 18 (i Fælleshuset). 
 
 
 
     


