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Referat: 

Ad. 1:  Meddelelser fra formanden 

Hvis beboere skulle opleve problemer af den ene eller den anden art og ønsker bestyrelsen 
skal agere på dette, beder Anni om, at man henvender sig direkte grundejerforeningen og ikke 
blot skriver det på Facebook.  
Det aftales, at der laves et opslag på Facebook i denne forbindelse. 

Anni har en løbende dialog med Kejser omkring vedligehold af vores veje. Vedligeholdet 
tilpasses blandt andet vejrliget, således at vi får mest muligt for vores penge. 

Der er nu udsendt brev inklusive faktura til de grundejere, der ikke er medlem af 
grundejerforeningen, og dermed ikke er med til at betale for vedligehold af vores veje. 

På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at man ikke ville tillade etablering af 
chikaner på Birkevej. Efterfølgende har beboerne på Birkevej spurgt om det var en mulighed, 
at de selv etablerer mobile chikaner, der flyttes når vi skal vedligeholde vejene. 
Lars har sendt en forespørgsel til kommunen for at høre om det overhovedet er lovligt at 
etablere disse chikaner. På trods af en rykker er kommunen ikke vendt tilbage. 
Afhængig af tilbagemeldingen fra kommunen overvejer bestyrelsen om vi vil tillade etablering 
af disse mobile chikaner på forsøgsbasis. 

Vi henstiller under alle omstændigheder til at beboere og gæster tænker på andre og 
maksimalt kører 20 km/t på grusvejene. 

Lars og Anni arbejder på udskiftning af eksisterende områdeskilte med nye, der er retvisende. 
Der er nogle regler omkring copyright og Geodata, der skal tages højde for, men mulig 
leverandør vil fremsende prisoverslag efter påske. 
I forbindelse med ovenstående aftales det at eksisterende skilt nedtages ved Gyvelvej og nyt 
skilt opsættes ved Pumpehuset på Øksenmøllevej. 

Anni har fået en henvendelse vedrørende vedligehold af vendeplads på Birkevej. Da 
vendepladsen hører under grundejerforeningen, aftales det at denne fremadrettet vil indgå i 
vores vedligehold af vejene. 
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Ad. 2 Grundejerforeningens hjemmeside 

Lars og Anni arbejder på opdatering af vores hjemmeside, således at der vil fremgå mere 
infomateriale på denne. Materiale med nye tekster er under udarbejdelse. 

Der vil blive udarbejdet en Info-side, der især henvender sig til de sommerhuse, der udlejes. 
Denne er forberedt for udprintning, og kan derfor lægges som info-materiale i husene.  

Det er vedtaget at vi af økonomiske og ressourcemæssige årsager fortsætter med at have 
fælles hjemmeside med Øksenmølle-Fuglslev Vandværk. 

Ad. 3 Generalforsamling 2022 

Der er indkaldt til generalforsamling d. 12. maj 2022 kl. 19:00 

 Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
 Anden stemmerunde for godkendelse af vedtægtsændringer skal gennemføres. 
 På valg til bestyrelsen:  

- Anette Bak Pedersen: Modtager genvalg 
- Henrik Deichmann: Modtager genvalg 
- Doris Petersen: Modtager genvalg 

 Før generalforsamlingen og efter vandværkets generalforsamling serveres forplejning. 

Ad. 4 Økonomisk status  

 Anette gennemgår status hvoraf det fremgår at foreningen fortsat har en sund økonomi. 
.Anette vil fremlægge regnskabet på generalforsamlingen. . 

Ad. 5 Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. maj efter generalforsamlingen og vil være et 
konstitueringsmøde. 

Ad. 6  Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

 

 


