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BESTYRELSENS FORSLAG TIL  

GENERALFORSAMLING I PF MAGLEBYLUND 2019 

FORSLAG - A: 

Mageskifte af markstykket ved A-gangen – ændring til Lokalplan 

Der har gennem et års tid været massiv modstand fra Dragørs borgere omkring placering af Copenhagen White Water 

Park (CWWP) i Dragør Kommune - og en udfordring for PF Maglebylund, da placeringen skulle være som nabo til vores 

forening (på rullegræsmarken).  CWWP bliver ikke vores nye nabo – men vi kan være helt sikre på, at der kommer 

noget andet? Pt. indgår arealet som en del af det nye ’Hollænder Parken’, der bliver resultatet af en helhedsplan for 

sports- og fritidsaktiviteter i sammenhæng med Dragør Boldklub og svømmehallen. 

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens accept for at indgå drøftelser med Dragør Kommune mhp. mageskifte af PF 

Maglebylunds markstykke således, at foreningen efter mageskiftet har en ’zone’ – svarende til ca. 40 meter langs A-

gangen - mellem forening og jord tilhørende Dragør Kommune. 

Bestyrelsen har allerede drøftet muligheden med Dragørs Borgmester, som er positiv overfor forslaget. 

FORSLAG - B: 

Økonomisk støtte til ny købmand 

PF Maglebylund har fået ny købmand. Bestyrelsen ønsker for foreningen, at den nye købmand kommer godt fra start 

med nye initiativer sammen med salg af købmandsvarer. Det er en kendt sag, at det kan være svært at opretholde en 

rimelig omsætning på købmandsvarer alene og derfor vælger den nye købmand at supplere tilbuddene til 

medlemmerne med en Café. 

Bestyrelsen foreslår, at det tilskud der tidligere har været givet til købmanden fortsætter i en treårig periode, således 

at købmanden modtager fra foreningen kr. 32.400 i årene 2019, 2020 og 2021 – i alt kr. 97.200,- 

FORSLAG - C: 

Ændringer af Foreningens vedtægter (senest ændret efter generalforsamling i marts 2016). 

§ 2. Medlemmets rettigheder og pligter 

Motivation: Der optages banklån i mange huse i PF Maglebylund og derfor opleves denne som utidssvarende og 

umulig at forvalte efter derfor 

Stk. 7 foreslås ændret fra: 

7. Den enkelte parcel og medlemmets rettigheder i og til denne må ikke pantsættes, og kan ikke være genstand for 

udlæg, arrest, beslag, eller nogen form for retsforfølgelse. 

til: 

7. Den enkelte parcel og medlemmets rettigheder i og til denne må ikke pantsættes, og kan ikke være genstand for 

udlæg, arrest, beslag, eller nogen form for retsforfølgelse. For tydeliggørelse: Det enkelte medlem har 1) Medlemskab i 

foreningen, 2) Brugsret til haveloddet og 3) Ejerskab af kolonihavehuset på haveloddet. Det er således kun 

medlemmets ejerskab af kolonihavehuset, der kan stilles til sikkerhed for medlemmets optagelse af lån.  

§ 4. Bestyrelsen 
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Motivation: Det er forbundet med meget besvær, såfremt der skal to personer til at foretage en betaling. Det er i dag 

muligt at overvåge alle transaktioner, idet flere har adgang til bankinformationerne. Derfor ønsker bestyrelsen 

følgende: 

2. Afsnit foreslås ændret fra: 

Det er i så fald formanden og et bestyrelsesmedlem der sammen kan foretage nødvendige betalinger. 

til: 

Det er i så fald formanden eller et bestyrelsesmedlem, bemyndiget af bestyrelsen, der kan foretage nødvendige 

betalinger. 

FORSLAG - D: 

Bestyrelsen stiller forslag om udarbejdelse af en 3-årig strategisk investeringsplan.  I planen skal indgå alle større 
økonomitunge udgifter. I helhedsplanen indgår bl.a. kloak, vand, belysning, asfalt, grusstier, lejeplads, fælleshus 
investeringer og evt. mageskift etc. 

Alle nye forslag/initiativer skal derfor kunne prioriteres ind i denne 3-årige helheds- og investeringsplan. Bestyrelsen 
foreslår, at der nedsættes et udvalg som behandler og prioriterer forslagene/initiativerne strategisk med tilhørende 
økonomiske løsningsmodeller, som fremlægges samlet på en efterfølgende general-/ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

 


