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Referat fra 5. bestyrelsesmøde i PF Maglebylunds bestyrelse 
Afholdt den 22. november 2020, kl. 12 til 17 

 

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

Deltog ikke: 
Kent Boel Jensen, bestyrelsesmedlem  

Dagsorden:  

1. Økonomi – kassereren giver status  
2. Brøndprojektet – afslutning og afregning 
3. Udskiftning af ventiler på asfaltvejen gennem foreningen – afslutning og afregning 
4. Frokost 
5. Revidering af foreningens vedtægter (workshop) 
6. Eventuelt 

 
  
1.  Økonomi – kassereren giver status og orienterer om restanter 
Bankerne strammer op omkring foreningskonti. Dette rammer vores ’foreninger i foreningen’; MIK 
og MAK. Det er derfor pt. uafklaret, hvordan MIK og MAK fremadrettet kan komme til selv at 
håndtere deres økonomi/regnskab. Derfor er MAK indestående nu ført tilbage til foreningens 
konto. Der arbejdes naturligvis på at finde en løsning, så MIK og MAK selvstændigt kan råde over 
den tildelte økonomi. Ellers ingen bemærkninger til foreningens økonomi. 
 
2.  Brøndprojektet – afslutning og afregning 
Brøndprojektet er afsluttet og slutafregning udestår. Projektet er forløbet planmæssigt også hvad 
angår økonomi. 
 
3.  Udskiftning af ventiler på asfaltvejen gennem foreningen – afslutning og afregning 
Flere af foreningens ventiler er nedslidte og defekte og derfor er udskiftning nødvendig. Samme 
leverandør som har forestået foreningens brøndprojekt blev tildelt opgaven. 
Der er skåret 4 huller i asfalten, gravet brønde og ventiler op, afspærret omkring huller, udskiftet 
spindel ved brandhane dækket til igen med asfalt og herefter er gammel asfalt kørt til 
containerpladsen. Der er udskiftet 6 ventiler og isat 3 nye brønde. 
Arbejdet er udført til aftalt timepris og afregning udestår. 
 
4.  Frokost 
Iab. 
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5.  Revidering af foreningens vedtægter – workshop 
Lokalplan 19A og foreningens vedtægter er rammen og forvaltningsgrundlag for bestyrelsens 
opgaveløsning. I foreningsarbejdet er det desværre ofte konstateret, at der er mange svagheder i 
foreningens vedtægter. 
Derfor blev dette bestyrelsesmøde prioriteret til at fokusere på opdatering af vedtægterne fra ’A 
til Z’ - primært med det formål, at vedtægterne fremover skal kunne ’operationaliseres’ og være et 
muligt forvaltningsgrundlag for den til enhver tid siddende bestyrelse – og til gavn for 
medlemmerne selvfølgelig. 
Det er hensigten, at et nyt sæt vedtægter vil blive sat til afstemning på forårets generalforsamling 
2021. 
 
6.  Eventuelt 
Næste møde i bestyrelsen afholdes onsdag den 9. december 2020, kl. 1730 i Fælleshuset. 
 
 


