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Afholdt den 8. januar 2020, kl. 18 
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1. Projekt ’Grøn omstilling’  

Projekt ’Grøn omstilling’ har afholdt flere møder og det seneste blev afholdt søndag den 5. 
januar. Gruppen er nu så langt i deres analyser og undersøgelser, at et gennemarbejdet 
beslutningsgrundlag vil blive præsenteret på en ekstraordinær generalforsamling.  

2. Beslutning om ekstraordinær generalforsamling 

Den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted den 16. februar 2020, kl. 13 i foreningens 
Fælleshus. Indkaldelse sker på foreningens opslagstavle /hjemmeside og ’annonceres’ 
derudover i Facebookgruppen. Bestyrelsen opfordrer naturligvis alle medlemmer til at ’sprede 
det glade budskab’, så vi får så mange med til generalforsamling som muligt. 

Plan for indkøb af forplejning og materialer for gennemførelse af ekstraordinær 
generalforsamling blev aftalt. 

3. Økonomi – årsafslutning, kassereren orienterer 

Kassereren præsenterede et (næsten) færdigt regnskab for 2019, som vi nu ser frem til at kunne 
præsentere for generalforsamlingen til foråret. Regnskabet bliver indledningsvis præsenteret 
for foreningens interne revisorer og herefter sendes årsregnskabet 2019 til vores eksterne 
revisor, der har til opgave at revidere og kvalitetssikre det. 

Kassereren vil se nærmere på kreditforeningslånet til Fælleshuset – kan det mon betale sig at 
omlægge lånet?! 
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Bestyrelsen besluttede, at medlemmer afregnes for årligt vandforbrug på 10.000 m3 ved de 
næste opkrævninger; pr. 1. februar og 1. august 2020 og reguleres i betalingen året efter, når 
HOFOR sender regningen med oplysninger om mer-/mindre forbrug. 

4. Budget 2020, kassereren orienterer 

Bestyrelsen ser forude en række store og små projekter, som planlægges og iværksættes i 
forhold til en prioriteret flerårsplan. Denne ’flerårsplan’ er under udarbejdelse og bestyrelsen er 
bevidst om, at flere økonomisk tunge opgaver som f.eks. tilstandsvurdering af foreningens 
kloaksystem, ny asfalt over hele foreningen er opgaver, der skal drøftes på (ekstraordinære) 
generalforsamlinger. Det afholder dog ikke bestyrelsen i at udarbejde en plan for arbejdernes 
prioritering og udførelse for de kommende 5-10 år. 

Aktuelt planlægger bestyrelsen flere opgaver/arbejder gennemført i 2020 og indarbejder disse i 
det kommende budgetforslag, der forelægges generalforsamlingen til foråret. 
Når foreningens medlemmer mødes den 16. februar til ekstraordinær generalforsamling for at 
beslutte installation af vandmålere vil også denne beslutning have betydning for fordelingen af 
midlerne i budgettet for 2020. 

5. Ordinær generalforsamling 2020 

Henset til beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling må dette punkt 
udskydes til næste møde, der pga. de nu korte tidsfrister må afholdes i uge 4. Bestyrelsen 
arbejder med at skulle præsentere flere forslag til afstemning, herunder fremtidigt samarbejde 
med advokat- og ejendomsadministrator. 

Generalforsamlingen vil blive afholdt på Dragør Skole i aulaen. 

6. Tilbud fra Advokat- og ejendomsadministration 

Bestyrelsens opgaver er mange, administrativt tunge og forvaltningen i forhold til overholdelse 
af Lokalplan og vedtægter giver desværre anledning til mange uacceptable konflikter, både 
mellem medlemmer, men også mellem medlemmer og bestyrelse, når der fra medlemmers side 
ikke er ønske om at overholde gældende regler. Bestyrelsens medlemmer er frivillige og 
’kolonister’ (ligesom alle andre medlemmer i foreningen), der har valgt og er blevet valgt til at 
løse den nødvendige opgave at drive PF Maglebylund som forening.   

Bestyrelsen har behov for at kunne videregive de sager, der kræver juridisk indblik og autoritet 
og foreslår derfor samarbejde med en advokat- og ejendomsadministrator, der kan bistå 
bestyrelsen med at løse disse opgaver. 

Bestyrelsen vil med dette samarbejde kunne bruge mere tid til at medvirke og prioritere 
således, at der skabes endnu bedre vilkår for vores mange ’frivillige’, så de på bedste vis kan 
planlægge og gennemføre de mange sommer-aktiviteter for foreningens børn og voksne. 
Derudover vil bestyrelsen se frem til mere tid til ’medlemspleje’ og at kunne anvende mere tid 
for udvikling og projektgennemførelser og dermed sikre, at vores forening ’følger med tiden’ og 
at det altid vil være attraktivt at være medlem af vores forening. 

7. Hvad sker i foreningen (siden sidste møde) 
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Bestyrelsen glæder sig over at Sanne, der har overtaget hvervet som webmaster, allerede nu og 
med højt engagement/initiativ er godt inde i opgaven. Vi er meget taknemmelige over, at 
overdragelsen har kunnet finde sted, så foreningen slet ikke har ’mærket’ dette skift. 

Foreningens hegn er nu repareret. Det er dyrt at få udført disse reparationer, men heldigvis har 
det været muligt at finde den ansvarlige for den ene af skaderne og regningen er derfor 
videresendt til medlemmet (der er betalt). 

Bookningen af Fælleshuset er igen normaliseret og proceduren herfor fremgår af hjemmesiden. 
Anita og Frede har sammen taget hele opgaven omkring Fælleshuset. De står for bookning, 
rengøring, mindre håndværksopgaver og de sikrer, at Fælleshuset er i ordentlig stand, at der er 
det, der skal være for at de frivillige kan arbejde og medlemmerne altid har glæde af at komme 
der. Processen omkring administration af Fælleshusudlejningen er forenklet og lejen steget med 
kr. 300,- således, at det nu koster kr. 2.000,- incl. rengøring og evt. erstatning af ituslået service. 
Der skal ikke længere betales et depositum, men derimod hele beløbet, når medlemmet aftaler 
reservation af Fælleshuset. 
Der vil blive installeret lys under oven skabene i køkkenet, således at det er klar til brug, når vi 
åbner Fælleshuset igen til foråret. 

Foreningens to flagstænger har en dobbeltfunktion således, at de om vinteren bliver anvendt 
som bomme, der skal forhindre kørsel og minde medlemmerne om, at det ikke er tilladt at køre 
med bil i grusgangene i vinterperioden – men også denne regel synes ikke at være lyst til at 
overholde fra flere medlemmers side. De regnvåde grusgange kan ikke tåle den massive kørsel 
om vinteren, så igen må der appelleres til, at biler kun må køre på asfalterede områder og 
parkering om vinteren skal ske på foreningens centrale parkeringsplads. Alle medlemmer 
kender denne del af vores vedtægter og bedes (også) derfor om ikke at køre i gangene om 
vinteren. 

Hjertestarteren, der hænger på nordsiden af Fælleshuset indgår i organisationen omkring 
hjertestartere. Der har fra organisationens side været uklarhed omkring ’udløbsdato’ og 
kontaktperson for hjertestarteren, hvilket nu er bragt i orden. 

Der er aftalt ’det årlige forventningsafstemningsmøde’ mellem forening og købmand (’Kjosken’), 
som finder sted den 19. januar 2020. Bestyrelsen ser frem til igen at tage fat på et spændende 
samarbejde, når ’Kjosken’ igen åbner for den nye sæson. 

8. Nyt fra Dragør Kommune 

Bestyrelsens henvendelse til Dragør Kommune på baggrund af generalforsamlingsbeslutning 
2019 om mulighed for køb af jord, svarende til størrelse af vores markstykke ved A-gangen – 
alternativt, mulighed for at mageskifte halvdelen af foreningens markstykke for opnåelse af et 
lige parallelt jordstykke på arealet mellem Kirkevej og Lundestien – og dermed en ’zone’ mellem 
foreningen og ’det der nu måtte komme’ på nabogrunden - er endnu ikke besvaret.  
Bestyrelsen har ved mail, den 17. december 2019 erindret kommunen om, at vi afventer formelt 
svar på denne tidligere formelle henvendelse.   

Foreningen deltager aktivt i ambassadørgruppen omkring ’Klimarobust Kystkommune’ og har nu 
modtaget materiale, som er videreformidlet til medlemmerne via foreningens hjemmeside. 



 

4 

Medlemmerne opfordres til at deltage i borgermøderne, hvor man kan høre mere og evt. få 
indflydelse på, hvordan kystsikring kan se ud og hvad den kan bruges til – ud over at holde 
havvandet ude, naturligvis. Kyststrækningen i Dragør Kommune er af projektet; ’Robust 
Kystkommune’ opdelt i delstrækninger – og den delstrækning, der ligger nærmest vores 
forening (vedr. Dragør by) og måske vil have vores medlemmers særlige interesse er i fokus på 
det møde, der afholdes den 30. januar 2020 – læs mere herom på foreningens hjemmeside; 
pfmaglebylund.dk  

Det erfares, at vores indsats omkring nybyggerier i foreningen giver særlige fordele i forbindelse 
med Plan og Tekniks godkendelser af byggerier. Når medlemmer ønsker at bygge, fremsendes 
ansøgning og byggetegninger til bestyrelsen/byggesagkyndig, der sørger for at materialet er i 
overensstemmelse med Lokalplan 19A og foreningens evt. særregler, inden det med anbefaling 
fremsendes til kommunen. Vi oplever nu, at en sådan godkendelse kan opnås indenfor 2-3 uger. 

9. Eventuelt 

Næste møde og aktuelle datoer: 

21. januar 2020, kl. 18 
Bestyrelsesmøde – Planlægning af de to generalforsamlinger 

16. februar 2020 
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling – Fælleshuset kl. 13:00 
 
19. februar 2020, kl. 18 
Bestyrelsesmøde - Plan for gennemførelse af generalforsamling. 
 
29. marts 2020 
Afholdelse af generalforsamling – Dragør Skole, aula kl. 14:00 

 


