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Referat fra 12. bestyrelsesmøde afholdt den 19. maj 2021 

 

Deltagere  
Mette K. Hansen, formand og referent  
Tim Petersen, næstformand    
Vivi Zimling, kasserer 
Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem  
Lars Brinch Jørgensen, suppleant 

Deltog ikke 
Maria Harrestrup, suppleant 
Kent Jensen, bestyrelsesmedlem 

 

Dagsorden 

1. Økonomi  
2. IT i foreningen og i kontoret 
3. Planlægning af fælles arbejdsdag 
4. Sager ved Dragør Kommune 
5. Hussalg – ejendomsmægleres manglende kendskab til foreningen giver udfordringer 
6. Pilotprojekt; Foreningens kloak – flere kloakledninger undersøges for gennemboring af trærødder 

eller andre årsager for tilstopning. 
7. Punkter fra den daglige administration 
8. Eventuelt 

 

Mødet blev afholdt privat, da Fælleshuset var optaget af fællesaktivitet for medlemmer. 

1.   Økonomi 

Kassereren gav en kort orientering om foreningens forbrug, som pt. er meget lavt henset til, at budget for 
2021 endnu ikke er godkendt af generalforsamlingen. 

Tre medlemmer har gæld til foreningen – og det er desværre ’gengangere’, som nu vil blive forklaret om 
sagens alvor, at det ikke er acceptabelt og i strid med foreningens vedtægter at have gæld til foreningen. 

2.   IT i foreningen og i kontoret 

Der er pt. ingen aktivitet omkring foreningens internet og dette skyldes også, at budget for 2021 endnu ikke 
er godkendt af generalforsamlingen. De mange frivillige i it-gruppen ville ellers gerne i gang med at trække 
og installere fiber til os alle. Vi håber, at de vil være klar til efteråret og næste forår til det videre arbejde. 

Foreningen modtager 20-30 henvendelser primært fra medlemmer og mange af disse er tidskrævende og 
skal sagsbehandles. Det har vist sig nødvendigt, at omlægge til ’Office 365’, så mails kan håndteres i et 
intuitivt postkassesystem for at sikre målrettet sagsbehandlet indenfor rimelig tid og med de rette 
kompetencer.  
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3.   Planlægning af fælles arbejdsdag 

Lørdag den 29. maj i tidsrummet fra 10 til 17 er der fælles arbejdsdag i foreningen – og listen over opgaver, 
der skal/kan udføres denne dag er lang. Det blev aftalt, at der på arbejdsdagen vil blive annonceret et 
tidspunkt på en hverdags eftermiddag, hvor et hold ’asfaltarbejdere (medlemmer)’ kan samles for at lægge 
asfalt i de mange store huller. Det er intentionen at købe et firma til at komme med en trailerfuld varm 
asfalt – og så vil foreningens ’asfaltarbejdere’ være med til at lægge den. Denne løsning er både god, billig 
og måske endda sjov! 

Bestyrelsen har gentagne gange, gennem alle år appelleret til medlemmer, at alle skal klippe deres hække, 
så både vores egne biler og beredskabskøretøjer kan passere. Den 8. maj fik bestyrelsen en henvendelse 
om, at en ambulance havde haft store problemer med at passere, da den skulle hente et 9 mdr. barn – det 
er alvorligt og vi har alle et ansvar her! 

På arbejdsdagen vil der derfor, som noget nyt, være en opgave, der skal kortlægge, hvor galt det forholder 
sig. Et hold vil blive sendt på tur med en målestok og vil på en tegning over alle have notere hvem, der skal 
have en henvendelse om, at deres hæk skal klippes. 

Opgavelisten bliver sat op på opslagstavlen i weekenden før arbejdsdagen, så kan medlemmer se, hvilken 
opgave, man har mest lyst til at være med til at løse. 

Vi forventer stor tilslutning til arbejdsdagen, som har mange gode formål: sammen kan vi løse mange 
opgaver, spare penge for foreningen, hyggeligt samvær mellem medlemmer – og køkkenholdet vil sørge for 
mad og drikke til alle. 

4.   Sager ved Dragør Kommune 

Når der ved salg af huse i foreningen er uoverensstemmelser i forhold til Lokalplan 19A og de faktiske 
forhold på parcellen, så går bestyrelsen i dialog med medlemmet om, hvilke forhold der skal bringes i orden 
inden huset kan sælges. Når der opstår uenighed mellem medlem/sælger og bestyrelsen, så gives sagen 
videre til Dragør Kommune, Plan og Teknik, der er myndighed i problemstillinger i forhold til Lokalplanen. 
Der er pt. fire sager, der er videregivet til Dragør Kommune. 

5.   Hussalg – ejendomsmægleres manglende kendskab til foreningen giver udfordringer 

Ejendomsmæglere vil blive indbudt til orienteringsmøde med bestyrelsen. Mange nye medlemmer har fra 
sælger og ejendomsmæglere fået forkerte eller mangelfulde oplysninger om vores forening og derfor 
inviteres der til orienteringsmøde. Nordea, der er det pengeinstitut, der ofte er med i handlerne vil også 
blive indbudt. Dette arrangement kan nu endelig finde sted, da det nu er muligt at invitere flere jf. 
forsamlingsloftet. 

6.   Pilotprojekt; Foreningens kloak – flere kloakledninger undersøges for gennemboring af trærødder 
eller andre årsager for tilstopning. 

Den 20. maj vil der foretages ’inspektion af kloakledninger’, der hvor bestyrelsen er orienteret om, at der er 
tilstopninger. De kloakledninger, der nu undersøges og udbedres tilhører foreningen og disse arbejder skal 
give et erfaringsgrundlag, således at vi får viden om, hvad der kan være galt, når kloakker tilstopper, hvilke 
arbejder der skal iværksættes og hvad det koster, når det skal bringes i orden. Det er bestyrelsens bange 
anelse, at flere problematikker omkring foreningens kloakker er ’på vej’! 



 3 

De foreløbige erfaringer ved undersøgelse af foreningens kloakker viser ingen tegn på rotter. Dvs. at de 
mange rotter vi kæmper med i foreningen er ’jordrotter’. 

7.   Punkter fra den daglige administration 

’Massekommunikation’ til medlemmer 

Foreningens webmaster har været behjælpelig med at finde en løsning for udsendelse af 
’massekommunikation’ via mails til foreningens medlemmer. Mange medlemmer har ønske om, ikke at 
være ’tvunget’ til at anvende Facebook for at få oplysninger om nye INFO breve, bestyrelsesreferater mv. 
Der arbejdes nu målrettet med at få alle medlemmers mailadresser systematiseret og proces for 
vedligeholdelse, så vi måske allerede ved næste INFO brev kan udsende det denne vej. Medlemmer der 
ikke ønsker at få denne henvendelse, vil naturligvis have mulighed for at sige ’nej tak’. Bestyrelsen er meget 
opmærksomme på, at der ikke skal sendes ’spam’ men kun relevante medlemsinformationer. 

Græsset på marken bliver slået, så børnene kan færdes der 

MIK vil i sommerens program for børnene bruge markstykket til leg og måske overnatning. Derfor vil 
bestyrelsen lade halvdelen af marken slå til dette formål. Bestyrelsen er bekendt med, at flåter og andet 
kryb har godt betingelser i højt græs og derfor ønsker vi ikke at sende børnene derud, når de deltager i 
foreningens arrangementer. Det høje græs lader vi forsøgsvis stå til fordel for de mange medlemmer, der 
ønsker at eksperimentere med det vilde dyre- og planteliv, som kan opstå her?! 

Købmandsbutikken 

Det er endnu ikke afklaret, hvad der skal ske med ’Kjosken’. Men der er dialog/forhandlinger i gang og det 
forlyder, at der vil være en løsning til foråret 2022. Meget tyder på, at der ikke bliver åbnet i år – og derfor 
vil det aftalte driftstilskud naturligvis heller ikke komme til udbetaling i år. 

Andet 

MAK efterspørger en manual for betjening af anlæg og projektor, så det nemt kan betjenes ved filmaftener 
mv. Bestyrelsen vil kontakte MAK og oplære et par ’superbrugere’. 

Nordea har sammen med en ejendomsmægler henvendt sig til bestyrelsen med tilbud om at komme på 
besøg i foreningen for at orientere medlemmer om bl.a. lånemuligheder. Bestyrelsen giver denne 
henvendelse videre til MAK med forslag om, at Nordea kan tilbydes en stand på foreningens loppemarked? 

De mange placerede kæmpetrailere/campingvogne må jf. Lokalplan 19A ikke være i foreningen og alle 
medlemmer, der har sådan en placeret på deres parcel, har fået besked om at den skal fjernes. 

En rævefamilie på to voksne og fem unger er flyttet ind under et medlems terrasse. Naboen til haven med 
rævefamilien har kontaktet bestyrelsen, som herefter kontaktede medlemmet med den noget besynderlige 
nyhed. Løsningen på problemet kendes endnu ikke, men bestyrelsen kunne oplyse ejeren om navn og 
telefonnummer på den lokale vildtkonsulent, der antagelig kan rådgive om, hvad der er rigtigt at gøre her! 

8.   Eventuelt 

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 10. juni 2021, kl. 1700. 


