
 

 

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. og Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening. 

Referat af bestyrelsesmøde den 25. maj kl. 19:00 i Birkehuset, Tirstrup  

Dagsorden 

1. Meddelelser fra formanden  
2. Bekræftelse af konstitueringer 

a. Grundejerforeningen: 
b. Vandværket: 

 
3. Hvad var læren fra generalforsamlingen og hvilke opgaver fik bestyrelsen? 

 
4. Forslag til og evt. vedtagelse af Forretningsorden for bestyrelsen 

 
5. Persondataforordningen træder i kraft fredag den 25. maj 2018. Der stilles krav om 

dokumentation for, at forordningen overholdes. 
 

6. Grundvandsgruppen inviterer til møde på rådhuset i Ebeltoft den 12. juni kl. 14 – 16 
 

7. Fastsættelse af næste møde  
 

8. Eventuelt  

 

Referat: 

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden: 

Referater fra generalforsamlinger forventes sendt til godkendelse hos dirigenten 
og den afgåede formand i begyndelsen af næste uge. 

Rettelser på fuglslevgrundogvand.dk er påbegyndt og må forventes at strække sig 
over et par uger. EgernPosten forår 2018 er allerede på hjemmesiden. 

  
 

Ad punkt 2: Bekræftelse af konstitueringer: 

 Grundejerforeningens bestyrelse har konstitueret sig således:  
Harald Asschenfeldt som formand 
Charlotte Aaen som næstformand/facebook repræsentant  
Kirsten Giversen som Kasserer 

  Flemming Jensen som lokalmand  
Aage E. Nielsen som bestyrelsesmedlem 



 
Anne-Grethe Johannson er 1. Suppleant 
Henrik Deichmann er 2. Suppleant 
 
Doris Petersen er intern revisor 
Steen Anker-Jørgensen er revisor suppleant 

 
Vandværkets bestyrelse har konstitueret sig således:  

Harald Asschenfeldt som formand 
Torben Tandrup som næstformand/vandværksassistent 
Aage E. Nielsen som vandværksbestyrer 
Kirsten Giversen som Kasserer 

  Flemming Jensen som bestyrelsesmedlem 
 
Charlotte Aaen som 1.suppleant/facebook repræsentant  
Henrik Deichmann er 2. suppleant 
 
Doris Petersen er intern revisor 
Steen Anker-Jørgensen er revisor suppleant 

 

Ad punkt 3:  Hvad var læren fra generalforsamlingen og hvilke opgaver fik bestyrelsen? 

Vi står nu med to forskellige bestyrelser, derfor vil der fremover blive indkaldt til 
bestyrelsesmøde i grundejerforeningen og vandværket hver for sig. Såfremt det 
er praktisk muligt vil møderne blive afholdt i forlængelse af hinanden. 
 
Der var bestilt 100 stk. smørebrød og der var mødt 87 personer til 
generalforsamlingerne. Alligevel måtte nogle nøjes med kaffen, idet fadene med 
smørebrød hurtigt blev tømt. Det var nogle grundejere ikke helt tilfredse med og 
foreslog derfor, at der blev bestilt dobbelt så meget til de kommende 
generalforsamlinger. Problemet kan løses på flere forskellige måder og vil blive 
forsøgt undgået på de kommende generalforsamlinger. 
 
Tirstrup Hallen er stor og der er meget renderi til og fra talerstolen. Vi undersøger 
muligheden for fremover, at benytte et mindre mødelokale samt en håndholdt 
mikrofon som kan sendes rundt i lokalet.  

Der skal i løbet af sommeren udarbejdes forslag til tillæg, til Fællesregulativet, 
som planlægges fremsendt til kommunen i løbet af efteråret. 

 

Ad punkt 4:  Forslag til og vedtagelse af Forretningsorden for bestyrelsen 

Det fremsendte forslag til forretningsorden rettes for så vidt angår antallet af de 
ordinære møder og månederne hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Derudover 
skrives det sammen med en tidligere vedtaget forretningsorden som kun findes i 
papirformat. En ny version af forretningsordenen fremsendes senest 8 dage inden 
de næste bestyrelsesmøder. 

 

 



Ad punkt 5: EU’s Persondataforordning træder i kraft fredag den 25. maj 2018.  

Bestyrelsen vil i den kommende tid kortlægge vandværkets forretningsgange og 
dokumentere disse således at vi er sikre på at vi lever op til persondataforordningen. 

 

Ad punkt 6: Grundvandsgruppen inviterer til møde på rådhuset i Ebeltoft den 12. juni 2018 

Såfremt Bestyrelsen for vandværket er konstitueret, deltager bestyrelsesmedlem 
Torben Tandrup, sammen med næstformand Aage E. Nielsen, ellers deltager 
formanden for Grundejerforeningen sammen med Vandværksbestyreren. 

 

Ad punkt 7: Næste bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen den 31. aug. 2018 kl. 18:00 
 Næste bestyrelsesmøde i Vandværket den 31. aug. 2018 kl. 19:00 

 Begge møder afholdes i Birkehuset, Tirstrup. 

 

Ad punkt 8: Eventuelt 

Vejskilte, grusveje, og et falmet ”blind vej” skilte 

Sidst på sommeren vil grusveje, vejskilte og påbudsskilte blive 
gennemgået og repareret hvor muligt. 

Installation at de sidste elektroniske vandure er påbegyndt og forventes afsluttet 
over sommeren. 

 


