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Referat fra 12. Bestyrelsesmøde i  PF Maglebylund – tirsdag den 22. januar – kl. 17.30 i 
Fælleshuset.  

Tilstede: 
Mette K Hansen, formand 
Rene Heiberg, kasserer 
Suzette Rosenqvist, bestyrelsesmedlem 
Elsebeth Hytten, bestyrelsesmedlem og sekretær 
Tim Pedersen, næstformand 
                                                         

1.       Hvad er sket siden sidst 
a.       Møde med ny indehaver af købmandsbutikken 
b.      Nyt fra Dragør kommune 
c.       Et havesalg med mange udfordringer  

2.       Gennemgang af opgave/aktionsliste med særligt fokus på (opdateret opgaveliste udleveres og 
gennemgås) 

a.       Planlægning af budget 2019 
b.      Regnskab 2018 – herunder plan for revision 
c.       Planlægning af den kommende generalforsamling 
d.      Foreningens forstående bankskifte 
e.      Beslutning omkring bestyrelsens forslag til den kommende generalforsamling, herunder 

evt. vedtægtsændringer 
3.       Udestående opgaver, som ikke blev nået i 2018 og derfor skal prioriteres i 2019 
4.       Aftale næste møde    
 

1. Hvad er sket siden sidst 
a.  Møde med den nye købmand   
Bestyrelsen har holdt møde med den ny indehaver af købmandsbutikken. Det var et meget positivt møde 
og det ser ud som om at hele processen vedr. diverse tilladelser fra Kommunen går i orden. Bestyrelsen har 
udarbejdet en kontrakt med den nye købmand, som blev underskrevet på mødet. Købmanden har mange 
ideer til at forny  butikken. Ud over købmandsbutik vil være cafe med kaffe te sandwich m.m, ligesom der 
vil blive et lille ’kræmmermarked’. Der vil stadig være salg af blomster og grønt. Varesortimentet vil også 
blive fornyet.  
Garagen (hvor der før blev solgt blomster) er ’hjemtaget’ til foreningen i forbindelse med handlen af 
butikken. Det er planen, at området skal anvendes til affaldssortering (ikke dagrenovation) i takt med at 
foreningen ’rammes’ af dette krav. Købmanden vil fremover samarbejde med bestyrelsen og foreningens 
frivillige omkring fællesarrangementer og i den forbindelse vil bestyrelsen facilitere et samarbejdsmøde 
mellem købmand, MIK og MAK. Bestyrelsen ønsker at give købmanden en god start og forslår derfor at det 
tilskud som den gamle købmand fik for at kunne drive sin forretning skal forsætte i en treårig periode. 
Punktet kommer til forslag på den kommende generalforsamling. 
Bestyrelsen håber at medlemmerne vil tage godt imod den ny købmand og støtte dem så meget som 
muligt. 

 
b. Nyt fra Dragør kommune 
Der er aftalt møde mellem foreningens formand, næstformand og Dragørs borgmester allerede den 31.1, 
hvor mulighed for mageskifte af markstykket vil blive drøftet og dermed mulige kommende ændringer til 
lokalplanen. Ud over drøftelse af mageskifte vil mange medlemmers ønske om placering af drivhuse på 
parcellerne udenfor byggefeltet igen blive fremført, idet dette vil henhøre under en mulig 
lokalplansændring. 
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Foreningen har fået tilladelse fra Dragør Kommune til at opsætte flagstænger i indkørslen. Dette 
planlægges udført i foråret, så de står klar til dagen, hvor vi igen åbner foreningen. 

 
c. Et havesalg med mange udfordringer 
Bestyrelsen har problemer med flere havesalg, hvor husene er alt for store. En sag er givet videre til Dragør 
kommune, der er myndighed i de sager, hvor der er rejst tvivl. Der har været mange mails og møder i sagen 
og bestyrelsen har desværre ikke kunnet løse problemet. Et hus er blevet mål op med indvendige mål, men 
det er naturligvis de udvendige mål der gælder. Vi afventer kommunens svar og afhængig af ’udfaldet’ af 
denne sag, så vil flere sager antagelig skulle sammen vej for ’afgørelse’ ved Dragør kommune. 
Foreningens medlemmer skal forud for alle byggerier have godkendelse fra Dragør kommune – og som det 
står i vores proces for byggerier, så skal alle sager lige gennem ’sagsbehandling’ hos bestyrelsen, der 
herefter fremsender ansøgning om byggegodkendelse til Dragør Kommune. Muligheder og begrænsninger i 
denne forbindelse kan der læses meget mere om i Lokalplan 19A http://www.pf-maglebylund.dk/wp-
content/uploads/2016/09/19A.pdf 
Når dette ikke overholdes af medlemmer, der bygger uden godkendelse, så opstår disse meget 
tidskrævende konflikter - desværre.  

 
2. Gennemgang af opgave/aktionsliste med særligt fokus på (opdateret opgaveliste udleveres og 
gennemgås) 
a. Planlægning af budget 2019 
Bestyrelsen diskuterede og gennemgik det nye budgetforslag, der vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen drøftede en evt. udviklingsplan over 3 eller 5 år, der kan financiere de mange projekter 
foreningen har under overvejelse. Det drejer sig om vandmålere, aflukning af foreningen om vinteren, 
reparation af asfalt, fornyelse af legeplads, elmaster IT m.m. Drøftelserne herom fortsætter på næste 
bestyrelsesmøde, der allerede vil finde sted to uger efter dette møde.  
 
b. Regnskab 2018 – herunder plan for revision 
Udsættes til næste møde. 
 
c. Planlægning af den kommende generalforsamling 
Udsættes til næste møde. 
 
d.    Foreningens for forestående bankskifte.  
Foreningen skifter bank til Sparekassen Sjælland og i den forbindelse, vil blive oprettet konti til de to 
frivillige grupper; MIK og MAK, der således kommer til at betjene sige af MobilePay ved foreningens mange 
arrangementer – det har længe været et stort ønske.  
 
e.      Beslutning omkring bestyrelsens forslag til den kommende generalforsamling, herunder evt. 
vedtægtsændringer  
Udsættes til næste møde. 
 
3.  Udestående opgaver, som ikke blev nået i 2018 og derfor skal prioriteres i 2019 
Udsættes til næste møde. 
 
4.  Næste møde 
Bestyrelsen har aftalt to kommende møder; den 6.2 og den 14.2 kl. 17.30 i Fælleshuset.  
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