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Referat fra 4. bestyrelsesmøde i PF Maglebylunds bestyrelse 
Afholdt den 10. september 2020, kl. 18 

 

Deltagere: 
Mette Kjersgaard Hansen, formand og referent 
Tim Petersen, næstformand 
Vivi Zimling, kasserer 
Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem 
Kent Boel Jensen, bestyrelsesmedlem 
Lars B. Jørgensen, suppleant 

Deltog ikke: 
Maria Harrestrup, suppleant 

Dagsorden:  

1. Økonomi – kassereren giver status og orienterer om restanter 
2. Brøndprojektet, del II - status 
3. Dragør Kommune – om samarbejdet 
4. Evaluering af frivillig arbejdsdag 
5. Revidering af foreningens vedtægter – forberedelse til ’seminar’ 
6. Eventuelt 

 
  
1.  Økonomi – kassereren giver status og orienterer om restanter 
Kassereren fremlagde aktuel saldobalance for bestyrelse og her var ingen anledning til 
bemærkninger. Kun et medlem er i restance. 
 
2.  Brøndprojektet DEL II – status 
Brøndprojektet kører stort set som det skal. Det har dog været nødvendigt at kontakte flere 
medlemmer med besked om, at de skal gøre plads omkring den gamle brønd, så 
’brøndarbejderne’ kan komme til. 
Der har desværre været en mindre vandskade ved en parcel, hvor en vandledning er ’hoppet af’. 
VVS-firmaet ved, at de er årsag til vandskaden og problemet finder naturligvis en løsning. 
Der vil blive udarbejdet en ’særudgave’ af Nyhedsbrevet, der udelukkende kommer til at handle 
om vores nye brønde. Bestyrelsen vil henvende sig til foreningens Vandlaug om de vil stille op til et 
orienteringsmøde for interesserede medlemmer (hvis corona-smitte-situationen tillader det) – 
søndag, den 4. oktober kl. 14 i Fælleshuset. 
 
Renovering brønd på gang G 
Hovedvandbrønden på gang G har i flere år haft det skidt og det har kun været et spørgsmål om 
tid før der skulle ske en renovering. Samtidig er det nu konstateret at tre afspærringsventiler til 
sidegange er defekte. Tiden er nu kommet for iværksættelse af renoveringsarbejdet og der er 
indhentet to tilbud på arbejdets udførelse. Brønd og ventiler vil derfor blive renoveret i løbet af 
efteråret, hvor bilkørsel på gangene ikke finder sted.  
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3.  Dragør Kommune – om samarbejdet 
Samarbejdet mellem foreningen og Dragør Kommune foregår oftest og primært ved 
mailkorrespondance, men det fysiske møde, hvor foreningen og Dragør Kommune kan tale om 
stort og småt er meget værdifuldt for samarbejdet. Forud for dagens bestyrelsesmøde havde 
formanden et uformelt dialogmøde med to medarbejdere fra Dragør Kommune, Plan og Teknik, 
hvor der blandt andet blev talt om byggeproces og affaldshåndtering. 
 
4.  Evaluering af frivillig arbejdsdag 
Ca. 30 medlemmer var mødt op til frivillig arbejdsdag – og fik udrettet en hel del af det, der stod 
på ’to do listen’. Det var en rigtig god dag, hvor alle taler med alle, arbejder hårdt, men hygger sig. 
Foreningens petanqueklub afholdt denne dag deres årlige afslutningsturnering og blev desværre 
generet af de frivilliges arbejde med beskæring af bevoksningen på legepladsen. Dette gav et eller 
flere ’sammenstød’, som ingen på nogen måde ønsker, kommer til at ske igen. 
Den frivillige arbejdsdag vil fremover foregå på to faste tidspunkter på året og fremgå af 
foreningens vedtægter (forslag til GF). Derudover vil der blive udarbejdet et ’årshjul’, så alle 
aktiviteter kan planlægges og afvikles hensigtsmæssigt. 
 
5.  Revidering af foreningens vedtægter – forberedelse til ’seminar’ 
Et planlagt seminar om revidering af foreningens vedtægter udskydes på grund af arbejdspres i 
bestyrelsen. Bestyrelsen har flere gange oplevet, at foreningens vedtægter er ’svage’ og svære at 
forvalte efter. Dette er årsagen til, at bestyrelsen finder det nødvendigt at revidere/modernisere 
vedtægterne på et 4-5-timers møde til november. Resultatet heraf vil blive stillet som forslag til 
den kommende generalforsamling. 
 
6.  Eventuelt 
Arbejdspresset i bestyrelsen har været stort denne sommer og for at bestyrelsen skal kunne ’holde 
til det’, så vil der være dage, hvor bestyrelsen nu ’holder fri’. 
 
I perioden fra 1. til 5. oktober vil bestyrelsen ikke besvare mails, da nyt mailsystem skal oprettes, 
men en eller flere fra bestyrelsen vil være til stede i kontoret både lørdag den 3.  og søndag den 4. 
i tidsrummet 10 til 16, hvor vi vil kunne besvare spørgsmål fra medlemmer. 
 
Der har været afholdt to workshops omkring ’trafikken i Maglebylund’. Der er mange gode forslag 
til, hvordan bilers fart kan reduceres, hvordan det kan gøres lettere at finde rundt i foreningen og 
hvordan vi undgår, at de meget store biler kører rundt i de små gange. 
Fire blomsterkasser med 10 km skilte på Slørvej er et foreløbigt resultat af de to workshops – 
arbejdet og engagementet genoptages til foråret. 
  
Næste møde i bestyrelsen afholdes den 15. november 2020. 
 


