
Referat fra 12. bestyrelsesmøde i PF Maglebylund 
Afholdt den 19. februar og 23. februar 2020 (mødet måtte deles i to) 

 
 
Deltagere 
Mette Kjersgaard Hansen, formand og referent – begge dage 
Tim Petersen, næstformand – 19. februar 
Mads Høgh Larsen, bestyrelsesmedlem – begge dage 
Suzette Rosenqvist, bestyrelsesmedlem – 19. februar 
Kent Jensen, suppleant – 23. februar 
 
Deltog ikke: 
Vivi Zimling, kasserer 
 
Dagsorden 
1. Økonomi, herunder årsregnskab 2019 og budget 2020 
2. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling 
3. Den forestående generalforsamling, klargøring af bestyrelsens forslag 
4. Øvrige opgaver for bestyrelsen inden generalforsamlingen 29. marts 2020 

− Dagsrenovation og haveaffald – ny ordning 
− Frivillige arbejdsdage i foreningen 
− Hjerteforeningen 
− Henvendelse fra Dragør Borgerforening 
− Standerhejsning 

5. Eventuelt 
 
1.  Økonomi, herunder årsregnskab 2019 og budget 2020 
Foreningens kasserer var forhindret i at deltage i mødet men havde forud for mødet fremsendt regnskab 
2019 og budget 2020. Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at lånet i Fælleshuset er gammelt og meget 
dyrt. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om omlægning af lånet i Fælleshuset; at omlægge fra et 4% lån til 
et 0,5% lån. Et af finansieringsforslagene fra bestyrelsen vil være at omlægge og øge lånet i Fælleshuset 
med ca. 900.000, hvilket vi og vores rådgiver anser for at være en mulig løsning, både for foreningen og 
ikke mindst for medlemmerne, der så slipper for at ’skulle til lommerne’. 
 
2. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling 
Det massive flertal for ønske om vandmålere vil give bestyrelsen ekstra travlt i det kommende år. Så 
snart leverandøren for udførelsen af arbejdet og finansieringsformen er valgt, så bliver der for alvor 
noget at se til. Et af foreningens medlemmer, der arbejder som rådgiver indenfor økonomi, har tilbudt 
sin hjælp til bestyrelsen. Vi vil bl.a. se på muligheden for omlægning af foreningens lån i Fælleshuset, der 
kan have en betydning i forhold til finansiering af de mange nye vandmålere og –brønde. 
Det første leverandørmøde finder sted mandag den 24. februar – Mads, Tim, Kent og Bent (projektet) 
deltager i dette møde. Mads og Kent vil tage rollerne som ’bygherre’ og projektleder på ’Projekt Nye 
Brønde og Vandmålere’. 
 
3. Den forestående generalforsamling, klargøring af bestyrelsens forslag 
Bestyrelsen arbejder på højtryk for at blive klar med alt materialet, der skal offentliggøres på 
hjemmeside og opslagstavle 4 uger før generalforsamlingen finder sted. 
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge flere mulige løsninger for finansiering af 
vandmålerprojektet. 
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4. Øvrige opgaver for bestyrelsen inden generalforsamlingen 29. marts 2020 
 
Dagsrenovation og haveaffald – ny ordning 
Mandag den 24. februar 2020, kl. 0830 vil Mette, Tim og Kent deltage i møde med Dragør Kommune, 
hvor ny løsning for affaldshåndtering (dagsrenovation og haveaffald) skal drøftes. Det vil fremover ikke 
være muligt at få hentet sin sæk med dagsrenovation eller haveaffald ved egen havelåge.  
Bestyrelsen vil sammen med Dragør Kommune og ARC finde løsninger, som antagelig vil foregå i etaper; 
en akut-løsning, en kortsigtet løsning og så en langsigtet og varig løsning. 
 
Frivillige arbejdsdage i foreningen 
De to datoer, hvor der afholdes frivillig-fællesarbejdsdag er lørdag den 30. maj og lørdag den 30. 
august. Bestyrelsen vil gøre sidste lørdag i maj og august til de faste frivillig-arbejdsdage i vores forening. 
Bestyrelsen udarbejder en plan og prioritering for, hvilke arbejder der kan udføres og sørger for, at 
dagen samtidig bliver hyggelig for alle der deltager. Vi håber, at mange medlemmer vil prioritere at 
deltage både fordi vi sammen kan spare en masse penge, men også fordi det er meget hyggeligt at møde 
hinanden på denne måde. 
 
Hjerteforeningen 
Hjerteforeningen opfordrer flere danskere til at lære førstehjælp. Bestyrelsen kontakter MIK og MAK for 
at høre om de vil medvirke til at vi i vores forening får mulighed for at få mere viden og evt. kurser i at 
kunne foretage livreddende førstehjælp. Vi har tidligere haft en underviser/instruktør herude for at 
demonstrere brugen af en hjertestarter, men det er jo langt fra altid, at det er en hjertestarter, der skal 
til for at redde liv. 
 
Henvendelse fra Dragør Borgerforening 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Dragør Borgerforening, der ønsker at komme på 
havevandring her i vores forening. MAK drøfter, hvordan de evt. i samarbejde med bestyrelsen vil tage 
imod gæsterne fra Dragør Borgerforening. 
 
Standerhejsning 
Foreningens købmand; ”Kjosken” ønsker at ’være med’ og dermed stå for salg af øl og vand ved 
standerhejsningen, søndag den 3. maj 2020. Bestyrelsen har orienteret MAK herom. Vi glæder os over 
engagementet fra ”Kjosken” og ser frem til en ny sæson med spændende tiltag i forretningen. 
 
5. Eventuelt 
Næste møde finder sted (forslag) mandag den 9. marts 2020, kl. 18 i Fælleshuset. 
 
 
 
 


