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Referat fra 5. bestyrelsesmøde efter GF – 2. januar 2022 

 

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

Deltog ikke  
Kent Boel Jensen, bestyrelsesmedlem 
Maria Harrestrup, suppleant (udgået som bestyrelsessuppleant) 

Dagsorden 

1. Økonomi – regnskab 2021, budget 2022 samt første afregning af vandforbrug 
2. Medlemshenvendelse til bestyrelsen – bekymring omkring byggeri hos naboen 
3. Foreningens vedtægter – forberedelse til møde med advokat, der skal arbejde med foreningens 

vedtægter for os. 
4. Emner fra den daglige administration 
5. Eventuelt 

 

1.   Økonomi 
Regnskabet for 2021 blev gennemgået og det kan (igen) konstateres, at vi pga. covid-19 situationen har et 
mindreforbrug. Den udskudte generalforsamling med dertilhørende beslutningen er den primære årsag til, 
at flere opgaver ikke har kunnet nå at gennemføres. Interne revisorer er pt. ved at gennemgå regnskabet 
forud for aflevering til ekstern revisor, der sætter årsregnskabet op for præsentation for 
generalforsamlingen. 

2. Medlemshenvendelse til bestyrelsen – bekymring om byggeri hos naboen 
Et medlem har henvendt sig til bestyrelsen efter at være præsenteret for plan om byggeri på 
naboparcellen. Naboen planlægger at bygge med meget forskellige hældninger på tagets nord- og sydside. 
Der er risiko for at det vil reducere sollys ind i medlemmets sydside. ”Denne form for byggeri er lovlig ifølge 
Lokalplanen, men ved udførelse i praksis på de meget små havelodder, er der risiko/grobund for 
nabokonflikter. 

Hvis byggeriet ønskes realiseret (bestyrelsen har endnu ikke modtaget byggeansøgning herfor), henvises til 
muligheden at stille forslag til generalforsamlingen om, at skærpe foreningens byggeregler i forhold til 
Lokalplanens muligheder, i foreningens vedtægter – ligesom det engang blev besluttet ikke at måtte sætte 
vinduer i gavle på grund af indbliksgener. 

3. Foreningens vedtægter 
Det store arbejde i bestyrelsen omkring modernisering af foreningens vedtægter er nu ved at finde sin 
afslutning.  

Nu udestår advokatens sagsbehandling, så et nye sæt vedtægter fremstår både tidssvarende, professionelle 
og ’brugervenlige’, når de skal præsenteres og forhåbentlig blive taget godt imod af generalforsamlingen. 



 2 

4. Emner fra den daglige administration 
Chikane og truende adfærd hos et medlem skal ophøre 
Chikane og truende adfærd hos et medlem er årsagen til, at bestyrelsen har søgt juridisk assistance for at få 
løst problemet. Sagen er især ulykkelig for en nabo, der ikke længere har fornøjelse af at have kolonihave i 
Maglebylund. Der er nu et brev fra foreningens advokat på vej til det medlem, hvor det gøres klart, at 
såfremt der ikke rettes op på dette forhold, er medlemmet uønsket i foreningen.  

Mødet med Dragør Kommune – Jordkøb, mageskifte, lovliggørelsessager og ambitionsniveau i samarbejdet. 
Mødet mellem bestyrelsen og Dragør Kommune fandt sted den 9. december 2021. Mulighed for jordkøb og 
mageskifte blev endnu engang fremlagt og drøftet ligesom flere igangværende lovliggørelsessager og 
ambitionsniveauet herfor også blev drøftet. Årsagen til, at bestyrelsen nu drøfter ambitionen i samarbejdet 
omkring lovliggørelsessager skyldes, at flere fremmødte på generalforsamlingen i september mente, at 
bestyrelsen løser bestyrelsesopgaven ’for alvorligt’ og med for højt ambitionsniveau omkring vedtægter og 
Lokalplan og ønsker derfor, at bestyrelsen ’skruer ned for ambitionsniveauet ved lovliggørelse af byggerier i 
forbindelse med blandt andet salg af parceller’. Det er flere medlemmers opfattelse, at det ikke er 
bestyrelsesopgave at kontrollere og påtale lovliggørelse af mindre og nogle gange større overskridelser i 
lokalplanens byggeregler. 

Bestyrelsen præsenterede også dette synspunkt for Dragør Kommune og afventer nu kommunens svar. 

Affaldssortering – flere fraktioner af affaldssortering bliver en 2022 udfordring 
Madaffald, plastaffald, mælke- og juicekartoner er nogle af de nye fraktioner, som vi skal finde ud af at 
sortere i særskilte beholdere/containere fra sommeren 2022 – præcis dato kendes endnu ikke. Bestyrelsen 
er i dialog med Dragør Kommune herom og så snart hele løsningen er kendt; dato for implementering, 
antal containere, placeringen af dem, hyppighed for afhentninger osv. - så bliver dette naturligvis 
kommunikeret til alle medlemmer. 

Afregning af vandforbrug 2021 
Der arbejdes på højtryk for at få afregningerne på vandforbruget for 2021 med på februar-opkrævningen. 
For at kunne foretage evt. tilbagebetalinger til medlemmer, har vi indgået ny aftale med Betalings Service 
om en ny version, hvor vi kan overføre penge retur til de medlemmer, der har betalt for meget til aconto 
vand.  Desværre har det givet lidt udfordringer. Kassereren håber, at vi når at få afregningerne ud til aftalt 
tid. 

Hækken omkring legepladsen bør udskiftes 
Bestyrelsen har indhentet tilbud på fjernelse af en del af buskadset og hæk samt plantning af ny hæk 
omkring legepladsen, men afventer generalforsamlingens godkendelse af nyt budget for 2022. Vi håber, at 
vi kan igangsætte arbejdet i løbet af foråret. 

Frostsprængninger og vandlækage 
Vandlauget holder øje med mulige lækager i løbet af vinteren - og et medlem har netop fået en kedelig 
telefonopringning, at der er en lækage på et vandrør på parcellen. 79 m3 vand er fosset ud til ingen verdens 
nytte –det er både ødelæggende og dyrt. Da det blev opdaget, at der var en lækage et sted, blev der hurtigt 
samlet et hold frivillige, der var med rundt i haverne for at identificere frostsprængningen. Heldigvis var 
lækagen i et hus, hvor der var uhindret adgang til haven. Det er forståeligt, at mange ønsker at aflåse deres 
havelåger, men det er et problem, når en lækage skal findes. 

Ejendomsadministrator – en nødvendighed for at kunne drive en stor forening som vores 
I erkendelse af at voksende ydre krav fra eksempelvis banker, advokater, ejendomsmæglere, Dragør og 
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Tårnby Kommuner, håndtering af salg og køb af parcel og eventuelle lovliggørelsessager, samt presset fra 
sociale medier nu er dagligdagen og skal håndteres ofte med korte tidsfrister i bestyrelsens daglige 
administrative arbejde – så er kanten nået. Foreningens bestyrelse har desværre ikke mange flere frivillige 
timer at give af. 

De fleste af os kender til ejendomsadministration i forbindelse med administration af vores permanente 
bolig. Mange andels-, udlejnings- eller ejerforeninger drives af en ejendomsadministrator, så det er nok 
ikke helt ukendt for foreningens medlemmer, hvad det vil sige at samarbejde med en 
ejendomsadministrator? 

Bestyrelsen har længe drøftet, hvilken værdi og hvilke konsekvenser det vil have, hvis foreningen beslutter 
sig for at indgå samarbejde med en ejendomsadministrator. Bestyrelsen vil bl.a. kunne koncentrere sig om 
at udvikle og fremtidssikre foreningen, styrke de mange udvalg til gavn for fællesskabet og gøre mere ud af 
modtagelsen af de mange nye medlemmer. Samtidig undgår vi risikoen ansvarspådragende fejl i 
forbindelse med underskrivelse af forskellige erklæringer til blandt andet pengeinstitutter i forbindelse med 
medlemmers optagelse af lån og pantsætning af deres hus. Det vil være langt mere attraktivt at blive en del 
af bestyrelsen i Maglebylund, hvis de mange kostbare frivillige timer ikke skal bruges på daglig drift og 
opgaver, hvor bestyrelsesmedlemmer er tvunget til at tage ’upopulære’ henvendelser til medlemmer, der 
ofte betragter disse som personlige angreb og bestyrelsens magtanvendelse. 

Efter at have mødt flere tilbudsgivere for overtagelse af den dage administration af PF Maglebylund, er 
bestyrelsen nu ved at undersøge, hvilken leverandør, der vil være den helt rigtige for foreningen at 
samarbejde med. Tre mulige leverandører er blevet bedt om at afgive tilbud. 

Den kommende generalforsamling 
Bestyrelsen er så småt ved at forberede afholdelsen af generalforsamling 2022. Generalforsamlingen vil 
blive afholdt søndag, den 27. marts 2022, kl. 1400 i aulaen på Dragør Skole. Vi opfordrer hermed så mange 
medlemmer som muligt til at deltage. 

Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg ved den kommende generalforsamling. Bestyrelsen 
arbejder godt sammen med vores forskellige kompetencer.  Såfremt generalforsamlingen er enig med os i 
vores forslag om at 1) indgå samarbejde med et ejendomsadministrationsselskab og 2) at foreningen 
fremover skal forvaltes efter et nyt og mere moderne sæt vedtægter, så vil den nuværende bestyrelse se 
frem til at fortsætte bestyrelsesarbejdet for foreningen, hvor der så bliver plads til nytænkning og arbejde i 
udvalgsstruktur. Formanden og bestyrelsesmedlem vil her begge være villige til genvalg. 

Hvis generalforsamlingen ikke ønsker den løsning, som den nuværende bestyrelse peger på, så ønsker den 
nuværende bestyrelse ikke at fortsætte og derfor må generalforsamlingen finde et helt nyt hold, der ønsker 
at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet. Der vil i den situation være behov for valg af en helt ny 
bestyrelse og ikke kun valg af ny formand og et bestyrelsesmedlem. 

Hvis generalforsamlingen stemmer for den fremlagte løsning med nye vedtægter og 
ejendomsadministration, men ikke ønsker at genvælge Formanden og bestyrelsesmedlem, ønsker den 
nuværende bestyrelse ikke at forsætte. Her vil der også være behov for valg af en helt ny bestyrelse og 
bestyrelsen håber, at andre vil finde det attraktivt at deltage i bestyrelsesarbejdet i en forening, hvor den 
daglige drift varetages af en ejendomsadministrator. 
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Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi udfører et forholdsvis professionelt arbejde for foreningen og ønsker 
ikke, som på den seneste generalforsamling at blive udskældt og beskyldt for ikke at varetage 
medlemmernes interesse. Derfor mener vi, at tiden er kommet for at vores forening bliver nødt til at 
udlicitere den daglige administration, herunder de opgaver, der kan give konflikt mellem medlemmer og de 
medlemmer, der frivilligt tager ’en for holdet’ i bestyrelsen. 

5.   Eventuelt 
Bestyrelsen har købt et par ’rotteaflivningsmaskiner’ og har ikke haft det store held med at få rotterne til at 
gå i fælden. Fælden flyttes nu hen til et medlem, hvor vi med sikkerhed ved, at rotterne færdes – så håber 
vi, at maskinen kommer godt i brug. 

Næste møde i bestyrelsen finder sted onsdag den 26. januar 2022, kl. 1700. 


