
PF Maglebylund, den 31. januar 2020 

Kære medlemmer 

 

Bestyrelsen er selv medlemmer, valgt af medlemmer og til for medlemmerne. Vi tager bestemt 

bestyrelsesopgaven alvorligt. 

Bestyrelsen har planlagt den ekstraordinære generalforsamling med forslag stillet af bestyrelsen og har jf. 

vores vedtægter fulgt proceduren for ’ekstraordinær generalforsamling’. Vi har ekstraordinært 

efterkommet det massive ønske fra medlemmernes side og har derfor givet mulighed for at afgive 

stemmefuldmagt til bestyrelsen. Denne stemmefuldmagt er meget konkret udformet – og her stemmes 

alene om; måler/ikke måler og finansiering gennem foreningen. Stemmesedlen er i øvrigt udformet som 

den, der vil blive anvendt for skriftlig afstemning den 16. februar 2020. 

Vi er opmærksomme på, at der tales meget om ’helårsvand’ og bestyrelsen lod i foråret sidste år foretage 

undersøgelser for at få konkret viden om foreningens vand- og kloaksystem og dermed også muligheden 

for ’helårsvand’. Såfremt medlemmerne ønsker ’helårsvand’ vil det være en meget bekostelig affære og vil 

også betyde, at de fleste af os, skal have gravet en del af vores haver op for at lave nye og dybere 

rørtilførsler på parcellerne. 

Når bestyrelsen nu foreslår, at der installeres målere på alle parceller, er det for at påvirke vores høje 

vandforbrug og at vi medlemmer oplever en retfærdig afregning af eget forbrug. Derudover er vandmålere 

en forudsætning for, at foreningen senere kan beslutte at etablere et beredskab for central lukning af vand, 

såfremt der varsles frost.  

’Helårsvand’ er ikke det samme som ’vand hele året’! 

Med ’vand hele året’, vil foreningens medlemmer kunne anvende deres huse jf. kolonihaveloven; i 

sommerperioden, i weekender og ferieperioder – og vil selv have ansvar for at åbne og lukke for vand på 

eget parcel. Mange af os har vores vandledninger/vandvarmere uden på husene, som risikerer frostskader, 

selv ved korte frostperioder – og derfor vil det være nødvendigt (ligesom sommerhusejere) at lukke for 

egen vandtilførsel, når man ikke er i sit hus. 

Bestyrelsen opfordrer naturligvis medlemmerne at stille forslag ved den ordinære generalforsamling, der 

finder sted den 29. marts 2020 – se reglerne herfor i foreningens vedtægter. 

Med udsigt til en snarlig afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, ordinær generalforsamling samt 

tiltagende administrative opgaver for bestyrelsen, beder vi om medlemmernes forståelse for det øgede 

arbejdspres i de kommende 8 uger og beder om lidt mere ’arbejdsro’ i bestyrelsen. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Mette 

 


