
 

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

Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2018 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Status på områdets vejskilte 
3. Indlæg til forårets udgave af EgernPosten 
4. Økonomi 
5. Vandværket 
6. De kommende Generalforsamlinger 
7. Eventuelt 
8. Næste bestyrelsesmøde 
 
Referat: 

Ad punkt 1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 

 

Ad punkt 2:  Status på områdets vejskilte 
 
 Vejret har drillet de sidste par måneder og har ikke indbudt til reparation af 

vejskiltene. Medlemmerne opfordres til at rapportere evt. beskadigede eller 
manglende vejskilte. 

 

Ad punkt 3:  Indlæg til forårets udgave af EgernPosten 

Vandværket vil gerne have to illustrationer med i den kommende udgave. Den 
ene om sprøjtemidler, den anden om vandværkets, henholdsvis grundejerens, 
ansvar vedr. vandledningsnettet.  

Jens Rodevad og HvamHvam kommer med forslag til Adresseomslag 

 

Ad punkt 4:  Økonomi 

Banken har udbedt sig et sæt vedtægter underskrevne af alle 
bestyrelsesmedlemmer. Disse er afsendt. 

Grundet sygdom hos Microva Aps har vi endnu ikke modtaget endeligt regnskab 
for 2017. De komplette og reviderede regnskaber bliver udleveret på 
generalforsamlingen, og vil efter godkendelse kunne ses på vores hjemmeside. 
 
Alle leverandører bruger nu de nye CVR-numre. 
 



 
Ad punkt 5: Vandværket 

En frostsprængning var årsagen til et unormalt stort vandforbrug i et hus på 
Svalevej. Der var desværre ikke blevet lukket for vandet til huset hvilket 
resulterede i omfattende vandskader. 

Der skal skiftes en pumpe i boring 3. Der indhentes tilbud på arbejdet. 

Der skal i den kommende tid udarbejdes forslag til ny ledningsføring 
Egernvej/Pilevej hvor nogle af husene forsynes via ledninger der løber tværs 
gennem nogle af grundende.  

I løbet af 2018 installeres de resterende 120 nye vandure. Dermed er 
udskiftningen afsluttet. 

 

Ad punkt 6:  De kommende Generalforsamlinger 
  

Der afholdes generalforsamling i Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.M.B.A. 
og i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening, lørdag den 19. maj 2018 i Tirstrup 
Hallen. Generalforsamlingerne afholdes i forlængelse af hinanden med start kl. 
10:00. 

 Der fremsendes dagsordner med forårets udgave af EgernPosten. 

  

Ad punkt 7: Eventuelt 
 

En af vore annoncører i EgernPosten, har fået fjernet sit opslag fra et af 
foreningens skabe. Sagen undersøges. 
 
  

Ad punkt 8: Næste bestyrelsesmøde 
  
 
 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. april kl. 10:00 

 
 


