
Den 7. juni 2020 afholdes generalforsamling i PF Maglebylund - og 
denne gang vil det foregå helt anderledes, end vi er vant til. 
 

Kære medlemmer i PF Maglebylund 

Fra kl. 14 til 17 vil være mulighed for at deltage i årets generalforsamling (GF), men udelukkende for 
afstemning. De meget spændende debatter må desværre undværes denne gang. Der kan stilles spørgsmål 
til formandens beretning, regnskab og budgetforslag på bestyrelse@pfmaglebylund.dk, hvortil svar gives og 
udgives løbende indtil afholdelse af GF på foreningens hjemmeside.  

Generalforsamlingen/afstemningen vil foregå i Fælleshuset, hvor man i hoveddøren vil blive afkrydset og 
modtage sin stemmeseddel. Der lukkes 10 ind i salen ad gangen, hvor man kan sætte sig og udfylde sin 
stemmeseddel. Sedlen afleveres i en stemmeboks, der herefter håndteres af et stemmeudvalg (er i forvejen 
udvalgt og ikke medlemmer af bestyrelsen). Der vil være en særlig udgang, så medlemmer ikke skal passere 
hinanden i døren. 

Resultatet af afstemningerne vil hurtigst muligt blive ’offentliggjort’ på foreningens opslagstavle og 
hjemmeside og vil således udgøre det gældende referat fra årets generalforsamling. 

Vi opfordrer til, at medlemmerne medbringer sin egen kuglepen og forsøger at møde til 
generalforsamlingen indenfor disse tidspunkter: 

Gang A og B (Slørvej) 
kl. 14:00-14:45 
 

Gang C og D 
kl. 14:45-15:30 
 

Gang E og F 
kl. 15:30-16:15 
 

Gang G og H 
kl. 16:15-17:00 
 

 

Ønsker du at stille op til en bestyrelsespost eller suppleant til bestyrelsen, bedes du skrive til 
bestyrelse@pfmaglebylund.dk og gerne give en kort fortælling/motivation om, hvad du ønsker at bidrage 
med i bestyrelsesarbejdet – senest den 29. maj 2020.  

Dit kandidatur og din motivation for opstilling vil blive lagt på hjemmeside/opslagstavle den 1. juni og vil 
fremgå af stemmematerialet, der udleveres på generalforsamlingen. Formand, kasserer og et 
bestyrelsesmedlem på valg. Derudover skal der vælges to suppleanter.  

Du bedes tydeligt angive, hvilke(-n) post i bestyrelsen (Formand, Kasserer, menigt bestyrelsesmedlem eller 
suppleant) du ønsker at stille op til. Hvis du stiller op til flere poster, skal disse prioriteres. 

Den siddende bestyrelse har haft meget glæde af kompetente suppleanter, der deltager i møder på lige fod 
(dog uden stemmeret) med bestyrelsesmedlemmerne – altså, alle indgår i diskussioner og drøftelser ved 
bestyrelsesmøder. Alle i bestyrelsen er også aktive i de mange opgaveløsninger. Med andre ord, hvis du 
ønsker en plads i bestyrelsen, så skal du være klar til også at lægge arbejdstimer i opgaveløsningerne. Der 
er især brug for kompetencer indenfor jura, håndværk og administration (sekretær). 

 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 
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