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Kære medlemmer 
 
Det er vinter, koldt og vådt og der er forholdsvis stille i Maglebylund. Men ikke alle er i vinterhi; 
byggerierne er i fuld sving, Ditte og familien knokler med at få istandsat ’Magleriet’ og bestyrelsen er ved 
at varme op til den kommende generalforsamling. 
 
Afregning efter vandmålere 
Det er nu første gang, at vi skal afregne vores vandforbrug individuelt. Al begyndelse kan være svær og det 
har det også været for at få systemerne til at ’spille sammen’. Derfor vil den sædvanlige afregning pr. 1. 
februar blive udskudt en måned – og derfor kommer den næste opkrævning denne gang pr. 1. marts 2022. 
 
Det samlede vandforbrug i årets 12 måneder blev i 2021 målt til 9.847 m3, hvoraf de 484 m3 var 
registrerede lækager og af dem var 440 m3 i perioden fra januar til udgangen af marts 2021. I 
havesæsonen fra 1. april til udgangen af oktober var forbruget på 7.400 m3, hvor det samlede forbrug 
gennemsnitligt over de seneste 10 år har været 10.000 m3. Det er opfattelsen, at foreningen i 2021 har 
opnået den forventede vandbesparelse på ca. 30% i forbindelse med installation af vandmålere. 230 
medlemmer, svarende til ca. 70% af medlemmerne, skal have penge tilbage for af have brugt mindre vand i 
2021 end de 31 m3, som de er blevet opkrævet aconto. Der vil i 2022 fortsat blive opkrævet aconto for 31 
m3, men det er planen fra 2023 at tilpasse acontobetaling til medlemmernes registrerede forbrug i 2021 
og 2022. Prisen for vand er i 2022 oplyst til at være 62,47 kr./m3, hvor prisen i 2021 var 62,23 kr./m3. Der 
er således i praksis ingen prisstigning for vand i 2022. 
 
Om den kommende generalforsamling 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 2. januar 2022 drøftet nødvendigheden af at indgå samarbejde 
med en ejendomsadministrator. Dette for fremover at kunne håndtere de mange krav fra myndigheder og 
medlemmer til vores forening - og bestyrelsen er af den opfattelse, at det er en forudsætning for fortsat at 
kunne have en frivillig bestyrelse i Maglebylund – læs hele referatet, som du finder på foreningens 
hjemmeside. 
Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling stille forslag om, at foreningens ledelse fremover skal 
have tilknyttet en ejendomsadministrator. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra 3 forskellige 
ejendomsadministratorer og har vurderet dem på pris og service. Bestyrelsen er nået frem til at anbefale 
Øens Ejendomsadministration, som udover at tilbyde den bedste service også er den prismæssigt billigste. 
Øens Ejendomsadministration vil på generalforsamlingen præsentere sig og fortælle om deres værditilbud. 
 
Derudover arbejder bestyrelsen for at fremlægge et moderniseret sæt vedtægter/ordensregler, som skal 
give mening for medlemmerne at overholde og for bestyrelsen at forvalte efter. 
I den forbindelse indbydes medlemmerne til et orienterings- og debatmøde om den nye mulige udgave af 
foreningens vedtægter/ordensregler.  
Mød op i foreningens Fælleshus – den 26. februar 2022, kl. 11 – og helst kun en fra hver have, så har vi 
mulighed for at være der allesammen. 
 
Foreningens frivillige webmaster ønsker afløsning … - er det noget for dig? 
Sanne, der har været foreningens webmaster gennem flere år, ønsker at give opgaven videre. Så opgaven 
søger derfor nye hænder efter årets generalforsamling – som Sanne heldigvis har lovet at klare for os inden 
hun stopper. Hvis generalforsamlingen tilslutter sig bestyrelsens forslag om at indgå samarbejde med en 
ejendomsadministrator, så vil opgaven som foreningens webmaster fremover blive væsentlig lettere. 

http://www.pf-maglebylund.dk/bestyrelsens-moedereferater/


INFO nr. 1 / JANUAR 2022 
PF Maglebylund 

 

 

2 

Ejendomsadministratoren vil nemlig med deres platform og it-løsninger håndtere det meste af foreningens 
kommunikation. 
Vil du være med ’på holdet’ sammen med bestyrelsen og de mange udvalg – så send gerne en mail til 
bestyrelsen eller webmaster, så du kan høre mere om webmasteropgaver. Webmaster får hvert år 
udbetalt omkostningsgodtgørelse. 
 
Foreningen fylder 75 år – og det skal da fejres! 
I disse dage lægges sidste hånd på værket, så en jubilæumsbogen kan udkomme og blive udleveret ved 
forårets generalforsamling. Det bliver spændende og sjov læsning om livet i Maglebylund gennem 75 år. 
Men hvordan dette jubilæum egentlig bør fejres – vil bestyrelsen lade være op til en kommende festudvalg 
at bestemme. Så er du interesseret i at være med at lave årets brag af en fest, markedsdag eller noget helt 
andet, så tilmeld dig festudvalget ved at give bestyrelsen en mail – senest på dagen, hvor vi afholder 
generalforsamling – den 27. marts 2022. 
 
Renovation – en væsentlig udgiftsstigning i 2022 
Når vi begynder sæsonen den 1. april 2022, vil det være med en renovationsordning som vi kender den fra 
sidste år. Men i løbet af sommeren vil vores ordning blive omlagt til kildesortering – ligesom det også sker 
for alle øvrige borgere i Dragør Kommune. 
Omlægningen af renovationsordningen med kildesortering indebærer at Dragør kommune i 2022 får en 
forhøjelse at udgifterne til renovation på 46% og for foreningens 4 haveforeninger bliver stigningen i 2022 i 
forhold til 2021 på ikke mindre end 50,6 %. 
Bestyrelsen er i dialog med Dragør Kommune både omkring økonomi og den praktiske løsning, som 
forudses som en større udfordring for foreningens medlemmer. 
 
Vi glæder os til at se jer alle til årets generalforsamling, den 27. marts 2022 og opfordrer jer til at deltage – 
særligt i år, hvor vi skal træffe vigtige beslutninger og bestyrelsen/foreningen har brug for, at også jer, der 
plejer at have for travlt til at deltage – alligevel finder vej – denne gang. 
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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