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Referat fra 11. bestyrelsesmøde afholdt den 27. april 2021 

 

Deltagere  
Mette K. Hansen, formand og referent  
Tim Petersen, næstformand    
Vivi Zimling, kasserer 
Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem  
Lars Brinch Jørgensen, suppleant 
 
Deltog ikke 
Kent Jensen, bestyrelsesmedlem 
Maria Harrestrup, suppleant 

Dagsorden  

1. Økonomi – kasserer orienterer 
2. Planlægning af fællesarbejdsdag i foreningen, lørdag den 29. maj 2021 
3. Foreningens kloak 
4. MIK, MAK og sommerens aktiviteter 
5. Sager ved Dragør Kommune 
6. SMS/mailtjeneste som kommunikationskanal til foreningens medlemmer 
7. Samarbejdet – de tre haveforeninger 
8. Foreningens vedtægter 
9. Punkter fra den daglige administration 
10. Eventuelt 

 
1. Økonomi – kasserer orienterer 
Økonomien ser fin ud og her er intet usædvanligt at bemærke.  
 
2. Planlægning af fællesarbejdsdag i foreningen, lørdag den 29. maj 2021 
Der bliver afholdt frivillig arbejdsdag i foreningen den 29. maj i tidsrummet fra 10 til 17 – og listen over 
opgaver, der skal/kan løses denne dag vil som sædvanlig være fuld af store og små opgaver. Opgavelisten 
skal være en ’appetitvækker’, så alle forud for denne dag kan se, hvad vi håber på at kunne udrette 
sammen denne dag. 
 
3. Foreningens kloak 
Der vil blive foretaget spuling af foreningens centrale kloakledning i gang G for at se, hvordan kloakken har 
det og om en sådan spuling vil gøre en forskel for de parceller, der oplever problemer med afløbene dertil. 
 
4. MIK, MAK og sommerens aktiviteter 
Bestyrelsen har afholdt møde med MAK den 20. april og vil afholde et tilsvarende møde med MIK den 2. 
maj. Formålene med disse møder er at tale om sommerens aktiviteter og økonomien herfor. Det er nu 
meget omstændigt for foreningsudvalgene at have egne bankkonti under foreningen og derfor er det 
nødvendigt sammen at finde løsninger, så økonomi kan håndteres både sikkert og nemt. 
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5. Sager ved Dragør Kommune 
Når der ved hushandler er uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold på parcel og regler i Lokalplan 
19A, bliver disse ’sager’ videregivet til Dragør Kommune, såfremt de ikke kan løses efter bestyrelsens 
anvisninger. Der er pt. mange hushandler og flere af dem involverer Dragør Kommune. 
Bestyrelsen rykker med mellemrum Dragør Kommune for svar på foreningens (og nu også AH 
Søndergårdens) henvendelse om at få general dispensation for fri placering af drivhuse. Sagen behandles 
politisk i Dragør Kommune. 
 
6. SMS/mailtjeneste som kommunikationskanal til foreningens medlemmer 
Der er indkommet to forslag til den kommende generalforsamling om SMS/mailtjeneste i foreningen. 
Bestyrelsen har længe ønsket at kunne kommunikere med medlemmerne via SMS eller mails og vil nu 
aktivt opsøge andre kolonihavers løsninger og forhåbentlig snart kunne præsentere en sådan løsning for 
medlemmerne i vores forening. Webmaster tages med på råd. 
 
7. Samarbejdet – de tre haveforeninger 
Foreningen HF Engdraget har opsøgt AH Søndergården og vores PF Maglebylund for at indsamle viden om 
brønde, målere og om at holde åbent for vand i vinterhalvåret. Begge foreninger stillede naturligvis op for 
at dele viden herom og fra vores forening deltog en repræsentant fra vandlauget. 
Det er bestyrelsen ønske, at vi på alle måder skal forsøge at være opsøgende for viden/erfaringer, der kan 
gavne vores forening, men også engang imellem at dele den viden og , som andre kan have glæde af. 
 
8. Foreningens vedtægter 
Bestyrelsen har gennem vinteren arbejdet med at modernisere foreningens vedtægter og genoptager nu 
arbejdet. Bestyrelsesmødet den 9. juni vil primært handle om ’modernisering af foreningens vedtægter’. 
 
9. Punkter fra den daglige administration 
Vi har nu lavet aftale med Hollænderhallen om afholdelse af foreningens generalforsamling, den 5. 
september 2021. 
Der er endnu ikke noget nyt omkring købmandsforretningen. Interesserede købere er pt. i dialog med 
sælger. 
 
10. Eventuelt 
Næste møde afholdes den 19. maj 2021 og 9. juni (primært om vedtægter). 


