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Referat fra 8. bestyrelsesmøde afholdt den 3. februar 2021 

 

Deltagere  
Mette K. Hansen, formand og referent  
Tim Petersen, næstformand (digital deltagelse)    
Vivi Zimling, kasserer 
Kent Jensen, bestyrelsesmedlem 
Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem  
Lars Brinch Jørgensen, suppleant 

Deltog ikke 
Maria Harrestrup 

 

Dagsorden 

1. Økonomi 
a. Regnskab for 2020 – inden aflevering til revisorer 
b. Budget for 2021  

2. Formandsmøde mellem tre haveforeninger – på vej til et godt samarbejde 
3. Planlægning af Generalforsamling 
4. Emner fra den daglige administration til drøftelse 

a. Vandlækager 
b. Belysning på foreningens veje og stier 
c. Parcelejer med kloakproblemer 
d. Vinterbyggerier 
e. Foreningens ’vand hele året’ – truet af frost? 
f. SMS-tjeneste for hurtig information til medlemmer 
g. Hegn og låger - reparation 

5. Eventuelt 
 

1. Økonomi 

Regnskab for 2020 – inden aflevering til revisorer 
Foreningens interne revisorer har haft foreningens regnskab for 2020 til ’intern revision’ og herefter gives 
det videre til foreningens eksterne revisor for hans gennemsyn og klargøring til den kommende 
generalforsamling. 
 
Budget for 2021 
Bestyrelsen gav det planlagte budget for 2021 endnu et ’kvalitetstjek’. Budgettet har ligesom regnskabet 
været til gennemsyn hos foreningens interne revisorer for efterfølgende at skulle klargøres til 
generalforsamling hos vores eksterne revisor. 
 
2. Formandsmøde mellem tre haveforeninger  
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Formændene fra AH Søndergården og HF Bachersminde kom den 25. januar på besøg hos formanden for 
Maglebylund. Mødet havde til formål at styrke det allerede igangsatte samarbejde mellem vores forening 
og Søndergården til også at omfatte den noget mindre kolonihaveforening, Bachersminde. Alle tre 
foreninger er beliggende i Dragør og mange udfordringer, opgaver og udviklingspotentialer er de samme. 
Vores tre foreninger ser frem til et værdifuldt samarbejde. 
 
3. Planlægning af Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling skal jf. foreningens vedtægter afvikles den 28. marts 2021. Det forudses, 
at generalforsamlingen ikke kan gennemføres som en ’forsamling’. Derfor vil ’plan B’ være, at 
generalforsamlingen gennemføres med samme metode som i 2020, hvor smitterisiko og forsamlingsforbud 
også hindrede os i at gennemføre, som vi plejer. 
Aulaen på Dragør Skole er reserveret, vel vidende – at generalforsamlingen nok ikke skal afholdes der – 
men håbet er ikke ude endnu … 
Materialet til generalforsamlingen er ved at blive udarbejdet, så det kan lægges på hjemmeside og på 
opslagstavlen senest den 28. februar 2021. 
MIK, MAK og IT-gruppen opfordres til at udarbejde beretninger for 2020, der lægges tilgængelig for 
medlemmerne forud for generalforsamlingen. 
Bestyrelsen er enige om, at samarbejdet er godt og ’vi kan få ting til at ske’ – alle ønsker at (gen-)opstille 
ved næste generalforsamling. 
 
4. Emner fra den daglige administration til drøftelse 
Vandlækager 
Efter vi alle har fået egne vandmålere og adgang til vand i egne vandhaner, så har vi også budt endnu en 
risiko indenfor. Det er nu op til hver enkelt af os at få lukket ordentligt for vandet, lufte rør ud mv., så 
frostsprængninger undgås. Hvis et vandrør frostsprænger på en parcel, der ikke har lukket for vandet i 
brønden, så fosser både vand og mange penge ud til ingen verdens nytte. Et medlem har netop fået en 
kedelig oplevelse af nu at vide, hvad 155 m3 vand koster. 
 
Belysning på foreningens veje og stier 
Ved formandsmødet præsenterede formanden for haveforeningen Bachersminde en lampe, drevet af 
solenergi. Denne lampe vil blive opsat rundt i Bachersminde, da mange af deres medlemmer – ligesom flere 
af vores – har ønsket sig mere belysning i foreningen. Bestyrelsen i Maglebylund til tage til Bachersminde 
for at finde ud af, om denne løsning også kunne være noget for os? 
 
Parcelejer med kloakproblemer 
En uheldig parcelejer (og nybygger) har fået udført et utilfredsstillende og uhensigtsmæssigt kloakarbejde.  
Parcelejeren kæmper med sin hovedentreprenør for at få dem gjort ansvarlige for underentreprenørens 
kritisabelt udførte arbejde. Denne sag berører alle fire parcelejere, der er forbundet i en fælles 
kloakløsning. Bestyrelsen er gået ind i sagen og er parcelejeren behjælpelig med at få den autoriserede 
kloakmester til at udbedre den kritiske kloakløsning. 
 
Vinterbyggerier 
Der er mange byggerier i gang rundt omkring i foreningen – de har travlt, for de skal være færdige inden 1. 
maj, hvor byggeperioden slutter.  
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Foreningens ’vand hele året’ – truet af frost? 
’Vand- og målerlauget’ holder øje med vejrudsigterne, jordtemperaturer og prognoser herfor. Hvis vi her i 
vores forening bliver bekymret i perioder med døgnfrost, så vil vi rådføre os med de mere erfarne ’vand-
kompetencer’ i AH Søndergården, der har samme konstruktion af ’vand hele året’, som os. Vi håber, at det 
ikke bliver nødvendigt at lukke for vandtilførslerne til foreningen, men notere os de erfaringer vi kan få 
omkring vand og frost den første vinter med vand i hanerne! 
 
SMS-tjeneste for hurtig information til medlemmer 
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at oprette SMS tjeneste for alle medlemmer. Denne løsning vil 
kunne nå ud til alle eller udvalgte grupper af medlemmer med beskeder som: ’Der er vandlækage på gang 
G’ eller ’Kørsel på gang A forbudt i uge 28’ – begge tænkte eksempler. 
 
Hegn og låger - reparation 
Ishøj Hegn og Meilshede Låse har givet tilbud på reparation af låger og låse i foreningens hegn. Alle låger, 
der ikke virker som de skal, bliver repareret inden sæsonåbning 1. april 2021.  
 
5. Eventuelt 
Et medlem spørger om bestyrelsen er interesseret i, at et medlem undersøger om PF Maglebylund kan 
opnå ’helårsstatus’. Bestyrelsen svar hertil er, at alle medlemmer naturligvis på egne vegne kan foretage 
egne undersøgelser om alt det, de kan finde på at undersøge. 
Bestyrelsen har ikke til opgave at understøtte denne undersøgelse. 
 
Næste møde i bestyrelsen afholdes onsdag den 24. februar 2021, kl. 17 i Fælleshuset. Ved dette møde 
træffes beslutning om, hvordan generalforsamlingen den 28. marts skal afholdes. 


