
Referat fra Maglebylunds 3. bestyrelsesmøde den 31. maj 2018 
 
 
Tilstede:  
Mette K. Hansen, formand  
Rene Heiberg, kasserer 
Tim Pedersen, næstformand 
Suzette Rosenqvist, bestyrelsesmedlem 
Elsebeth Hytten, bestyrelsesmedlem og sekretær 
Mads Larsen, suppleant 
 
Dagsorden: 
 
       1.          Hvad er der sket siden sidst, herunder emner fra torsdagens kontortider 

a.       Bordet rundt  
2.       Opgave/aktionsliste  (udleveres på mødet)  

a.       Hvordan håndterer vi hver især ’ejerskabet’ af opgaverne (forventningsafstemning)? 
3.       Prioritering af opgaver 

a.       Implementering af EU persondataforordning 
b.      Hussalg/overdragelser (proces justeres) 
c.       Nybyggerier (tilsyn tilkøbes) 
d.      Andre …. 

4.       Hvordan ser økonomien ud, herunder restancer 
5.       Eventuelt 

 
 
Punkt 1 
Siden sidst.  Der er indhentet tilbud for arbejdet med reparation af hegnet, der omgiver foreningen. 
Hegnet er i meget dårligt stand og hvis vi ikke lader hegnet reparere nu, så vil opgaven kun vokse og 
det samme vil prisen. Vi bruger Ishøj Hegn, der også tidligere har været kaldt ud til reparationer.  
Vi kontrollerer efterfølgende om  reparationerne er ok.  
 
Vi afventer resultatet af  IT test og på baggrund heraf vil IT udvalget træde sammen. 
 
Information fra kontortiden. Der er voksende interesse for at komme og få en snak i kontortiden – vi 
får spørgsmål omkring stophaner i brøndene, hussalg, generende trafik og også lidt omkring konflikter 
mellem naboer. 
 
Nøglerne til boldbanen har fået ny tovholder, således at flere deler opgaven at åbne og lukke – primært 
for at undgå støj i de sene aftentimer. 
 
Persondataforordningen kræver opmærksomhed. Vi kender nu opgavens omfang og kan se målet 
forud. En del papirer skal makuleres. Der indkøbes en makulator til formålet. 
 
Jordbunken på parkeringspladsen ved A-gangen bliver fjernet  og ny hæk bliver plantet, 
der hvor håndværkerne har ødelagt den.  
 
Container til husholdningsaffald fra Fælleshuset er opsat på nordsiden af huset. 
 
Der er planlægges et møde mellem formanden og Dragør kommune for at forventningsafstemme 
samarbejdet. 



 
Punkt 2 
Der er udarbejdet en opgaveliste med opgavebeskrivelser og opgaverne er fordelt. 
Vi gennemgik listen og drøftede opgaverne. 
Der skal bl.a. udarbejdes en skriftlig procedure for processen i hushandler og byggetilladelser  og vi 
skal nu anvende en byggesagkyndig, der kan følge processen og på vegne af PF Maglebylund godkende 
nybyggeri. Der er meget arbejde for bestyrelsen i forbindelse med nybyggerier. Vi beslutter derfor, at 
der er timeout for byggetilladelser til slutningen af juni.   
 
 
Foreningens legeplads skal være tidssvarende og sikker for børnene. Derfor vil der tages kontakt til 
kommunen eller anden autoritet (som vi endnu ikke helt ved, hvem er), som skal føre tilsyn. Vi 
beslutter at tage initiativ til at genskabe legepladsudvalget.   
  
Punkt 3 
Bestyrelsen arbejder med mange opgaver – men vi fokuserer og prioriterer lige nu:  

 At der findes en hurtig løsning på filmproblemet i fælleshuset, så filmaftenerne kan komme i gang 

igen,     

 Hjertestarteren på nordsiden af Fælleshuset skal efterses (batteri?), 

 Arbejdet med implementering af persondataforordningen fortsætter, 

 Overdragelser og salg – processer udarbejdes, 

 Byggetilladelser – processer udarbejdes.  

Punkt 4 
Der er intet at bemærke – følger budget.  
 
Punkt 5 

 Træet ved Fælleshusets sydside har brug for vand og den haveslange, der findes på boldbanen 

udskiftes med en, der er tæt og mere håndterbar, så opgaven kan løses uden den store slangetæmmer 

ekspertise, 

 Cykelpumpen på legepladsen larmer og generer beboerne i de omkringliggende huse. Den vil blive 

repareret inden for et par dage, 

 Bevoksningen ved hegnet ved boldbanen op til haverne skal klippes. Måske skal vi samle frivillige 

til lidt fællesarbejde igen, hvor vi kan få det klaret?  

 
 


