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Referat fra 7. bestyrelsesmøde efter GF – 16. februar 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 

Dagsorden 

1. Økonomi – regnskab for indeværende år samt status for afregning af vand 
2. Økonomi – generalforsamlingen – budget for 2022 (klargøring til GF 2022) 
3. Bestyrelsens forslag til GF 2022; vedtægter og ejendomsadministrator 
4. Planlægning af orienterings- og debatmøde, den 26. februar 2022, kl. 11 i Fælleshuset 
5. Planlægning af udarbejdelse af materiale til GF 2022 
6. Dragør Kommune – Jordkøb/mageskifte og lovliggørelsessager 
7. Dragør Kommune – affaldsløsning 2022 
8. Den daglige administration – lidt af hvert 
9. Eventuelt 

 

1.   Økonomi – regnskab 2021 
Regnskabet for 2022 – år til dato, ingen bemærkninger. 
Kassereren orienterede om, at det har været et kæmpe arbejde at få klargjort vandregnskabet til Betalings 
Service – alle beløb er indtastet manuelt. Nu håber vi, at alt er som det skal være og at opkrævningerne 
kommer ud, som planlagt – dog en måned forsinket denne gang. 
Regnskabet for 2021 forventes modtaget fra revisor en af de kommende dage, således at det kan indgå i 
materialet, der lægges på foreningens hjemmeside – fire uger før afholdelse af den ordinære 
generalforsamling. 

2. Økonomi – budget 2022 
Budgettet for 2022 blev drøftet og klargjort for fremlæggelse til GF2022. 

3. Generalforsamling 2022 
Bestyrelsen klargør to forslag til at indgå i GF materiale for udsendelse – fire uger før afholdelse af den 
ordinære generalforsamling. 

4. Orienterings- og debatmøde, den 26. februar 2022, kl. 11 i Fælleshuset 
Der arbejdes ihærdigt på at få bestyrelsens forslag til et nyt sæt vedtægter, ordensregler og prisblad klar for 
udsendelse forud for orienterings- og debatmødet. Udsendelsen og opdatering af hjemmeside vil 
forhåbentlig ske tirsdag, den 22. februar – det er det muliges kunst. 
Bestyrelsen ser frem til at møde mange interesserede medlemmer og et godt møde. 

Der bliver serveret kaffe, te og fastelavnsboller. 
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5. Materiale til GF 
Plan for udarbejdelse af udsendelse af materiale forud for generalforsamlingen er nu klar og webmaster 
varsles i god tid, således at GF indkaldelse og materiale kommer på hjemmesiden rettidigt jf. foreningens 
vedtægter. 

6. Dragør Kommune 
Bestyrelsen har igen bedt Dragør kommune at rejse foreningens/generalforsamlingens ønske - om jordkøb 
eller evt. mageskifte af markstykket ved A-gangen. Bestyrelsen har været i dialog med Dragør Kommune 
gennem flere år og først nu lader det til, at sagen kan finde vej og blive behandlet politisk. Vi afventer 
besked om, hvornår sagen kan behandles. 

7. Dragør Kommune - affald 
Formand, næstformand og foreningens affaldsansvarlige har været til møde med den affaldsansvarlige 
sagsbehandler ved Dragør Kommune. Mødets formål var at få klarhed over den nye 
affaldssorteringsløsning, der træder i kraft i løbet af sommeren. De overordnede rammer for, hvordan vi 
skal sortere, hvor mange affaldsbeholdere vi får stillet til rådighed og hvor hyppigt de afhentes kendes nu – 
i grove træk. Vores gode dialog med Dragør Kommune og vores kontaktperson ved Amager 
Ressourcecenter (ARC) giver os ’ro i maven’ i forhold til, at vi ’prøver os frem’ – ligesom vi gjorde sidst, vi 
overgik til ny løsning. 

Bestyrelsen har modtaget en klage fra bestyrelsen i AHF Bachersminde (den haveforening, der ligger lige 
ved siden af genbrugspladsen). De beder om, at vinterboere i PF Maglebylund øjeblikkeligt skal stoppe med 
at dumpe affald i deres container for restaffald. Vi er undrende overfor denne henvendelse og appellerer 
til, at de personer, der ulovligt bebor deres huse i vinterhalvåret ikke er til gene i hverken vores eller andres 
kolonihaveforeninger. 

8. Den daglige administration – lidt af hvert 
Dragør Kommune har ny kommuneplan ude til høring og fristen for høringssvar er den 30. marts. Måske 
har denne vores forenings interesse? Bestyrelsen læser med interesse og drøfter denne på et senere 
bestyrelsesmøde, således at vi kan nå at indgive høringssvar, hvis vi finder det nødvendigt. 

Foreningens webmaster vil gerne afløses med sin opgaver og Martin Rask har tilbudt at overtage opgaven 
som administrator af foreningens facebookgruppe. Sanne og Martin finder ud af at få opgaven overdraget 
på et tidspunkt, der passer dem. Martin udarbejder et nyt regelsæt for foreningens facebookgruppe, der 
træder i kraft så snart han overtager rollen som administrator. Bestyrelsen har set Martins udkast til 
regelsæt og støtter op herom. Tak til både Sanne og Martin. 

10. Eventuelt 

Næste møde i bestyrelsen finder sted onsdag, den 9. marts 2022, kl. 17:00. 


