
Øksenmølle–Fuglslev Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. august 2021 

Til stede var: Anette Bak Pedersen, Anni Hamann Kjær,  

Lars Mølgaard Madsen, Henrik Deichmann og Harald Asschenfeldt 

 

Fraværende: Charlotte Aaen og 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: 

Praktiske gøremål til den ekstraordinære generalforsamling: 

Aftale med Tirstrup hallen er på plads 

Kontrol af deltagere – adresser og evt. fuldmagt holdes op imod liste 

over medlemmerne. Der er forberedt skriftlig afstemning hvorfor der 

udleveres stemmesedler 

Dirigenten bedes om at gennemgå de to forslag der er til afstemning, 

dette for at undgå misforståelser 

Referat tages af formanden 

Hvad angår den ordinære generalforsamling: 

Formanden udfærdiger forslag til dagsorden og fremsender denne til 

godkendelse via mail. 

 

Ad punkt 2: Henvendelser fra grundejere:  

Flere grundejere har henvendt sig med spørgsmålet om hvordan man 

brevstermmer og hvem brevstemmen i givet fald skal sendes til. Andre er i tvivl 

om hvor mange stemmer man har pr grund når der er flere ejere. 

Bestyrelsen får til stadighed henvendelser fra grundejere som ønsker foreningens 

hjælp til at kontakte naboen eller genboen. Sagerne er mangeartede og spænder 

fra parkerede campingvogne over træer der skygger til høj musik og hunde der 

gør.  

Alle har fået individuelle svar på deres henvendelse. Samtidig arbejder 

bestyrelsen på en tydeliggørelse af vedtægterne, det er dog beslutte at vente 

med fremæggelsen af disse ændringer til forårets generalforsamling i 2022. 

    



Ad punkt 3: Status på igangværende arbejder: 

Det er ved at være den tid hvor en vejhøvl skal en tur rundt på vores grusveje.  

 

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. 

Ikke alle grundejere i området har en tinglyst pligt til medlemskab og vi kan ikke 

tvinge de resterende til at være medlem at grundejerforeningen, men vi kan 

anmode dem om at deltage i vedligeholdet af områdets fællesveje. I første 

omgang kunne vi jo sende dem en opfordring. Hjælper det ikke, må vi anmode 

kommunen om af afholde vejsyn.  

 

Formanden udarbejder forslag til skriv til disse grundejere.  

 

Det er besluttet at give områdets glasmontre et eftersyn hvad indholdet angår.    

 

 

Ad punkt 4: Økonomisk status: 

Anette Bak Pedersen gennemgik balancen for 1. halvår 2021 og oplyste samtidig 

at vi har en god økonomi.  

 

Ad punkt 5: Det kommende bestyrelsesmøde er aftalt til: 

Lørdag den 16. okt. i Birkehuset 

 

Ad punkt 6: Eventuelt: 

  

 


