Referat af Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Maglekrogen den 27.
maj 2020
Deltagere: Kirsten Klie, Allis Ougaard, Elin Kristensen
Afbud: Jesper Sandberg
1. Fældning af træ ved legepladsen
Bestyrelsen har modtaget en mundtlig anmodning fra Jens Peter Vejbæk
(M8) om tilladelse til at fælde et træ ved legepladsen (i skel ved
Maglestiens vendeplads), da Jens Peter mener, at træet snart er så højt,
at det vil komme til at skygge for haverne i M4-8 i forår og efterår.
Grunden til at anmodningen kommer allerede nu er, at Jens Peter selv kan
fælde træet nu uden udgift for Grundejerforeningen, mens det – når det
kommer til at skygge - vil være så stort, at det vil kræve kræfter udefra
med udgifter for Grundejerforeningen til følge.
Bestyrelsen gik på legepladsen og kiggede på situationen, og der var delte
meninger om nødvendigheden af en fældning af træet. Imidlertid var der
enighed om to ting; 1) Det er ikke muligt for bestyrelsen at træffe en
beslutning om fældning af det omtalte træ, da det står i vores
fællesområde og derfor en er fælles beslutning, som skal tages på en
Generalforsamling, 2) Hvis træet bliver fældet, skal der plantes et nyt,
mindre træ.
Bestyrelsen anmoder Jens Peter om at indsende et skriftligt forslag til
bestyrelsen, når indkaldelse til årets generalforsamling er blevet sendt ud.
2. Generalforsamling 2020
Kirsten kontakter Søborgmagle Kirke vedr. lokale med forslag om to
datoer – 24. og 25. juni. (Det er efter mødet blevet aftalt med kirken at
det bliver d. 25. juni).
Indkaldelse udsendes sammen med regnskab for 2019 og budget for 2020
senest 14 dage før, i.e. senest 10. juni.
3. Vejlaug
Bestyrelsen har checket med to fra arbejdsgruppen for vejdriften og har
fået bekræftet, at i hvert fald en af dem kan deltage og fremlægge på
generalforsamlingen.
De har også spurgt ejerne i L48 – Kim Knap og Morten H. Jacobsen, som
også kommer til at bære en andel af udgifterne til vejvedligeholdelse mv –
om de vil være medlemmer i grundejerforeningen, og det har de
bekræftet, og skal således også inviteres til generalforsamlingen.

Der blev på mødet aftalt nyt bestyrelsesmøde d. 4. juni, hvor der skal
laves agenda for generalforsamlingen samt hvor dokumenter, bl.a. forslag
til nye vedtægter, i forbindelse med vejdriften skal gennemgås.
4. Eventuelt
Det blev aftalt at afholde sommerfest på vejen lørdag d. 22. august.
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