
Referat fra 7. møde i bestyrelsen for PF Maglebylund – tirsdag den 21. august 2018. 
  
 
Deltog:  
Mette K. Hansen, formand  
Rene Heiberg, kasserer 
Suzette Rosenqvist, bestyrelsesmedlem 
Elsebeth Hytten, bestyrelsesmedlem og sekretær 
 
Afbud: 
Tim Pedersen, næstformand 
Mads Larsen, suppleant 
 
 
Dagsorden. 

1. Hvad er sket siden sidst, herunder emner fra torsdagenes kontortider 

2. Gennemgang af opgave/aktionsliste med særligt fokus på  

a. IT WiFi – status  

b. Det forestående møde med Dragør kommune 

c. FOF – anskaffelse og opsætning af flagstænger 

d. Hjertestarter – arrangement i Fælleshuset den 27. august 

e. Legepladsgruppen – status 

f. Opgavelisten gennemgås (udleveres på mødet) 

3. Prioritering af opgaver 

4. Hvordan ser økonomien ud? 

5. Eventuelt, herunder planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

 
Punkt 1 
Der er travlt i kontortiderne, som bliver brugt flittig af medlemmerne. Mange medlemmer vælger også 
eller i stedet at henvende sig på bestyrelse@pfmaglebylund.dk, hvor bestyrelsen naturligvis også 
besvarer henvendelser.  
Der har været ”gang” i de frivillige med  de mange engagementer, der som altid afholdes med succes; 
børnene spiller rundbold og fodbold, it–gruppen knokler og der er også kommet gang i hyggelige 
strikkeaftener i Fælleshuset for blot at nævne lidt af alt det, der foregår.      
Der har været nogen henvendelser fra folk der gerne vil stå på en slags venteliste til at købe hus i 
Maglebylund. Bestyrelsen besluttede, at vi på nuværende tidspunkt, ikke vil oprette en venteliste og 
derfor anbefales eventuelle købere at holde sig orienteret hos ejendomsmæglerne.  
 
Det opleves, at der ’popper’ hegn, terrasser og småbygninger op rundt omkring på parcellere – uden at 
medlemmerne har orienteret sig i vedtægterne og Lokalplan 19A. Når bestyrelsen bliver bekendt med, 
at sådanne tiltag sker rundt omkring i foreningen, så er desværre vores pligt at orientere medlemmet 
om, at der ikke er tilladelse til det – men det er et fælles anliggende, at vi alle overholder reglerne og 
dermed undgår konflikter. Derfor 

 Skal hækken udskiftes, så kom til bestyrelsen og aftalt opsætning af et midlertidigt hegn mens 
hækken vokser op.  

 Ønsker medlemmet at lave terrasse, så skal terrassen lægges i byggelinjen (se Lokalplan 19A) 
– mindst 1,5 meter fra bag- og sideskel - og dette er IKKE mindst af hensyn til brandsmitte. 
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 Småbygninger på parceller skal ansøges om og skal også ligge indenfor byggelinjen – de må 
ikke overstige de maksimale byggekvadratmeter på 55 m2 for parcellet.  

Punkt 2    
a.  IT WiFi - status 
Arbejdsgruppen, der arbejder med at få vores WIFI op at stå, har udskiftes alle eksisterende enheder 
øst for Fælleshuset. De er nu i gang med at sætte antenner op på boldbanen vest, samt udskifte 
enhederne i den vestlige del af foreningen. Der er sat to radioer op (det er dem man selv skal anskaffe) 
som test og der er positive tilbagemeldinger på dem.   
Bestyrelsen drøftede økonomien bag forbedringerne af vores WIFI, hvad koster det at gennemføre 
generalforsamlingens beslutning. Der vil blive udarbejdet et tydeligt regnskab, således at det fremgår, 
hvordan omkostningerne fordeler sig på det tekniske arbejde og indkøb af produkter.  
b.      Der skal forberedes spørgsmål til det forestående møde med Dragør kommune. 
Spørgsmålene til kommunen sendes i forvejen og handler primært om proces for byggerier, salg og 
’lovliggørelse’ af parceller, affaldshåndtering, opsætning af drivhuse, mulighed for mageskifte af 
marken med kommunen, opsætning af flagstænger foran vores forening og andre ’små-ting’, hvis det 
kan nås. 
 
c.        Såfremt kommunen giver tilladelse besluttede bestyrelsen at anskaffe og opsætte flagstænger 
foran foreningen og gerne, så de står klar, når vi åbner foreningen igen til foråret. Vi håber at finde 
frivillige, der vil medvirke til at det kommer til at ske. 
 
d.      Den 27 august er der demonstration i brug af  hjertestarteren i Fælleshuset. I den forbindelse vil 
bestyrelsen gøre opmærksom på, at der skal være plads på vores gange så redningskøretøjer kan 
komme frem – så ingen parkerede biler eller cykler i gangene og hækkene skal være klippet 
(tilstrækkeligt).  

 
e.      Vi har modtaget en plan for istandsættelse af den nuværende legeplads. Legepladsen har ikke 
været tilset i mange år og har derfor ikke været forsvarligt vedligeholdt. Med kendskab til dette 
forhold - er handling nødvendig. Derfor har bestyrelsen besluttet at igangsætte det nødvendige 
vedligeholdelsesarbejde, der skal gøre legepladsen til et trygt sted at lege for både børn og voksne. Det 
koster kr. 22.000 at udbedre de områder, der ikke lever op til den sikkerhed, der skal være på en 
sådan legeplads.  
Det nye legepladsudvalg mødes og diskuterer hvordan den fremtidige legeplads kan se ud.  
 
f.        Opgavelisten gennemgås – og her er uddrag:  

 Frivilligfesten den 22. september – invitationer sendes ud på mail/eller i postkasser. 
 Alle er velkomne til at se deres ’hus-mapper’ på kontoret i Fælleshuset – dette er i forhold til 

EU persondataforordningen, som vi i foreningen jo også tager ganske alvorlig. 
 Reparation af  asfalten i foreningen – tilbud er netop modtaget. 
 ’Mediecenter’ i Fælleshuset er stadig i proces. 
 Cykelpumpen vil blive hængt op på boldbanen, når der er ledige hænder til det – i en højde, så 

små børn ikke kan nå den. 
 Høje træer i foreningen – der vil i udhænget ved købmanden blive opslået et navn og 

telefonnummer, som kan kontaktes såfremt et medlem ønsker prof. hjælp til at få fældet  et 
træ. 

 Trailere på marken – bestyrelsen er ved at identificere, hvem der ejer trailerne – og er nu så 
tæt på ikke at kunne komme videre – og vil derfor samarbejde med politiet for at identificere 
’resten’. 



 Toiletbygningen på legepladsen trænger til ’en kærlig hånd’. Flere af brædderne har haft 
’vandskade’ og bør nok udskiftes. En tømrer her fra foreningen hjælper med at udbedre dette. 
Der vil også blive set på, om der er mulighed for at montere en anderledes lås på hver af 
toiletterne – den, der er der nu - er ikke god. 

 Vi er tæt på sæsonafslutning og begynder derfor at tænke på den kommende 
generalforsamling (GF). Bestyrelsen besluttede, at GF igen vil blive afholdt i Fælleshuset. 

 Det er igen muligt for foreningens medlemmer at låne borde og stole. Anne-Marie Sigaard har 
tilbudt at stå for denne opgave – tak for det. Henvendelse til bestyrelse@pfmaglebylund.dk 
som formidler videre. 

Punkt 3. 
Prioritering af opgaver – indtil næste møde i bestyrelsen: 

 Arbejdet med Legepladsen, 
 Mærkning af hjertestarter, 
 Mødet med kommunen. 

Punkt 4.        
Bestyrelsen gennemgik regnskabet. Der var ikke noget at bemærke. 

 
Punkt 5.        
Næste møde bestyrelses møde den 5. september kl. 18.  Elsebeth er praktisk ansvarlig.   
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