
Øksenmølle–Fuglslev Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2021 

Til stede var: Charlotte Aaen, Anette Bak Pedersen, Anni Hamann Kjær,  
Lars Mølgaard Madsen, Henrik Deichmann og Harald Asschenfeldt 
 
Fraværende: Anette Olesen 

Dagsorden: 
1. Meddelelser fra formanden   
2. Henvendelser fra grundejere 
3. Status på igangværende arbejder 
4. Økonomisk status 
5. Fastsættelse af næste møde 
6. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden: 

Generalforsamlinger 
Bestyrelsen enedes om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 28. 
august 2021 hvor spørgsmålet om betaling for vedligehold af dræn kommer til 
afstemning. 
 

Den udsatte ordinære generalforsamling afholdes den 23. oktober 2021. 

Ifølge vedtægterne indkaldes der via hjemmesiden hvor også dagsorden 
offentliggøres. Der linkes til hjemmesiden fra Facebook så flest mulige bliver 
orienteret. Samtidig var der enighed om at foreslå advokatfuldmægtig 
Christopher F Husum som dirigent. 
 
Manglende medlemskaber 
En sammenligning af aflæsningskontrollisten med tallene fra 2020 og et 
matrikelkort over området har resulteret i en liste med ca. 40 grundejere som 
ikke betaler kontingent til grundejerforeningen. Der arbejdes i skrivende stund 
med af fremskaffe navne og adresser på disse grundejere. 
 

Vi kan naturligvis ikke tvinge nogen til at være medlem at grundejerforeningen, 
men vi kan til gengæld forlange at alle områdets grundejere deltager i 
vedligeholdet af fællesvejene.  

 

Ad punkt 2: Henvendelser fra grundejere:  
Ved Lars Mølgaard Madsen: 
Der er stadig gang i handlen med både sommerhuse og grunde hvilket resulterer i 
mange forespørgsler og drypvise indmeldelser. 
 

Vi har fået henvendelse om et manglende 20 km skilt som indkøbes og opstilles. 
 



En grundejer har henvendt sig med oplysning om – at den bom der var på stien 
mellem Egernvej og Hyldevej er faldet sammen (rådnet). Opgaven er igangsat, 
bommen erstattes med store sten, så gennemkørsel i bil ikke er muligt. 
 

Ad punkt 3: Status på igangværende arbejder: 
I forbindelse med vedligeholdet at grusvejene umiddelbart før påske, har en 
grundejer gjort opmærksom på at arbejdet på Pilevej blev meget dårligt udført.  
 

Vinteren er overstået og Brdr. Kaiser har asfalteret udkørslerne til asfaltvejene. 
Der er medgået ca. 80 ton asfalt til opgaven. 

 
Ad punkt 4: Økonomisk status: 

Anette Bak Pedersen oplyser at vi har en rigtig sund økonomi.  

Evt. regninger for fjernelse af væltede træer o.l. fremsendes de pågældende 
grundejere til betaling. 

Ad punkt 5: Det kommende bestyrelsesmøde er aftalt til: 
Lørdag den 14. august kl. 10:00 i Birkehuset. 
 

Ad punkt 6: Eventuelt: 
 Egernposten 

Den gruppe der har påtaget sig at arbejde med Egernposten forsøges 
genaktiveret. Eventuelle artikler offentliggøres på hjemmesiden. 

 

 Vedtægtsændringer 
Bestyrelsen har i en periode arbejdet med forslag til ændringer af 
grundejerforeningens vedtægter. Da der også fremsættes forslag til ændring af 
vedtægterne på den ekstraordinære generalforsamling den 28. august er det 
besluttet at udskyde bestyrelsens forslag til næste års generalforsamling. 

 


