
Referat fra 15. bestyrelsesmøde i PF Maglebylund 
Afholdt den 13. maj 2020 

 
 
Deltagere 
Mette Kjersgaard Hansen, formand og referent  
Tim Petersen, næstformand  
Vivi Zimling, kasserer 
Mads Høgh Larsen, bestyrelsesmedlem  
Kent Jensen, bestyrelsesmedlem 
 
Dagsorden 

1. Økonomi – kassereren fremlægger regnskab (til dato) 
2. Generalforsamling 2020, hvordan kan den gennemføres? 

a. Konkret plan for gennemførelse udarbejdes 
3. Målerprojekt – status 
4. Affaldsområde for dagsrenovation, pap og papir – status 
5. Hushandler, udfordringer 
6. Legepladsen 

a. Institutioners brug af foreningens legeplads er til gene for medlemmerne 
b. Legepladsudvalget vil måske genopstå? 

7. Fællesarbejdsdag i foreningen – lørdag den 30. maj 
a. Den grønne parkeringsplads prioriteres? 

8. Frivilliges arbejde i foreningens udvalg 
9. Eventuelt 

 
Bestyrelsesmedlem Suzette W. Rosenqvist har ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Derfor er 
suppleant, Kent Jensen indtrådt som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har nu begge tidligere suppleanter 
i bestyrelsen og således ingen suppleanter. 
 
1.  Økonomi 
Kassereren fremlagte regnskabet for bestyrelsen og hertil var ingen bemærkninger. Der er dog flere 
medlemmer, der endnu ikke har tilmeldt sig PBS og derfor ’halter bagefter’ i deres betalinger. Flere 
medlemmer skal (hver gang) have en personlig henvendelse fra foreningens kasserer inden de 
effektuerer deres betalinger. Det er ikke rimeligt, at der skal bruges så meget unødig arbejdstid på at 
rykke medlemmer for deres betalinger.  
 
2. Generalforsamling 2020, plan for gennemførelse 
Da det af mange årsager – især økonomien omkring det igangværende brøndprojekt – er vigtigt at kunne 
få gennemført årets generalforsamling, besluttede en enig bestyrelse undtagelsesvis at gennemføre 
generalforsamlingen i en meget begrænset form, hvor afstemninger kan finde sted – desværre uden 
mulighed for at debatter kan foregå fysisk i rummet.  
Generalforsamlingen bliver gennemført den 7. juni 2020 i tidsrummet fra kl. 14 til 17. Detaljeret 
information herom er på vej ud til medlemmerne på foreningens hjemmeside, opslagstavle og vil blive 
postkasseomdelt.  
 
3. Målerprojekt – status 
Projektet forløber som planlagt og status lige nu er, at 84 nye brønde med målere er leveret/installeret 
og leverancerne er kontrolleret og godkendt. 
 
4. Affaldsområde for dagsrenovation, pap og papir - status 
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Arealet er nu ryddet og et hegn er opsat. Dør og låger vil blive monteret, så foreningens nye 
affaldsområde vil stå færdig i midten af juni (hvis planen holder). Området vil blive aflåst – og 
medlemmerne skal anvende samme nøgle som til foreningens hegn, for at komme af med sin lukkede 
pose/sæk, hvori der KUN er køkken- og restaffald (det der plejer at komme i posen under køkkenvasken). 
 
5. Hushandler - udfordringer 
Når det sker, at medlemmer ikke overholder reglen om at kontakte bestyrelsen, når man ønsker at 
sælge, så kan det have kedelige konsekvenser – især de nye købere, der er i ’god tro’. Bestyrelsen bruger 
mange arbejdstimer på at sagsbehandle efterfølgende og appellerer til medlemmerne om, at der ikke 
skal være flere af disse sager. 
 
6. Legepladsen 

− a. institutioners brug af foreningens legeplads er til gene for medlemmerne 
Bestyrelsen har modtaget flere klager fra medlemmer, der er generet af de lokales brug af 
foreningens legeplads i dagtimerne. Vi vil undersøge, hvad der kan gøres for at minimere disse gener; 
kontakt til institutionerne og skiltning om ’ordensregler’ kan være mulige løsninger. 

− B. Legepladsudvalgt vil måske genopstå? 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af et medlem, der vil forsøge at samle et legepladsudvalg og vi 
afventer spændt, hvad de har af ideer for området. 

 
7. Fællesarbejdsdag i foreningen 
Lørdag den 30. maj vil der være fællesarbejdsdag i foreningen. Vi vil naturligvis kun forsamles i grupper 
af max. 10 personer, så vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer og passer på hinanden. 
Der bliver sat opslag op i foreningen, der skal opfordre medlemmer til at give en hånd med denne dag. Vi 
håber på stor interesse og tilslutning. De fleste af dagens opgaver kan læses på opslagene. 
 

8. Frivilliges arbejde i foreningens udvalg 

Bestyrelsen besluttede, at foreningens etablerede udvalg; MIK, MAK, Vandlaug og It-

gruppen kan disponere over hver kr. 1.000,- til forplejning ved møder og aktiviteter. 

 

9. Eventuelt 

Flere medlemmer klager over den massive trafik på Slørvej. Bestyrelsen har modtaget et 

forslag omkring skiltning til Slørvej, som vi undersøger nærmere muligheder for. 

 

Haveaffaldscontaineren giver store problemer. Medlemmer kører deres affald på trailer til 

containeren – og det har aldrig været meningen, at containeren skulle afløse turen til 

genbrugspladsen. Containeren vil blive tømt første mandag/tirsdag efter sidste weekend i 

måneden – og denne aftale svarer helt til den vi havde tidligere (omkring volumen), hvor 

foreningen fik hentet sække og bundtede grene.  

Bestyrelsen går i dialog med ARC for at finde en løsning – måske vil løsningen være, at vi 

igen skal aflevere i sække og bundter af grene – men i containeren? 

 
Næste møde finder sted onsdag den 27. maj 2020, kl. 17 og mødet forventes kun at vare en time – derfor 
uden forplejning. 
 


