
 

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

Referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2018 

Dagsorden: 

1. Emner fra de ekstraordinære generalforsamlinger i december og januar 
2. Økonomi og administration 
3. Orientering fra Vandværket 
4. Orientering fra Grundejerforeningen 
5. Generalforsamlinger 2018 
6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde 
 
Referat: 

Ad punkt 1:  Emner fra de ekstraordinære generalforsamlinger i december og januar 
 
Vedtagelsen fra maj måneds generalforsamling nemlig at: ”stophaner og 
udluftningshaner i målerbrøndende før og efter vanduret tilhørende selskabet, 
(læs vandværket) og drives og vedligeholdes af dette på bestyrelsens 
foranledning.” har været diskuteret indgående af bestyrelsen siden 
generalforsamlingen i maj 2017.  
Bestyrelsen har konsulteret eksperter både i kommunen og hos 
brancheforeningen Danske Vandværker. Alle adspurgte siger samstemmende, at 
en sådan ordlyd ikke må indeholdes i vedtægterne og skulle vi vælge at 
udarbejde et nyt regulativ - indeholdende den samme ordlyd – vil dette blive også 
blive afvist. 

 Senest har en repræsentant fra Danske Forsikring kaldt ordlyden for meningsløs, 
idet både husforsikring og fritidshusforsikring dækker netop stikledninger og 
stophaner (skjulte rør). 

  
 Med de seneste oplysninger fra forsikringsselskaberne har bestyrelsen derfor 

besluttet, ikke at foretages sig mere i sagen. Det giver ikke nogen mening, at 
vandværket skal påtage sig udgifter som allerede dækkes af husforsikringerne.  

 
 På den første ekstraordinære generalforsamling fremgik det også at Bestyrelsen 

bør være bedre til at orientere foreningernes medlemmer. Som følge heraf vil 
Charlotte Aaen - indtil videre – være bestyrelsens talerør på Facebook. 
Samtidig blev det besluttet, at godkendte referater fra bestyrelsens møder bliver 
lagt på hjemmesiden - fuglslevgrundogvand.dk    

  
 

Ad punkt 2:  Økonomi og administration 
  

Der udarbejdes forslag til opdeling af indtægter og udgifter, vandværket og 
grundejerforeningen imellem. 



 For at spare på udgifterne vil kontingent til Grundejerforeningen, indtil videre, 
blive opkrævet sammen med vandafgiften. 

 Der udarbejdes oplæg til faktura layout som kan bruges mellem vandværk og 
grundejerforening. 

 Der foretages registrering af bestyrelsens medlemmer i Virk.dk 

 Endelig orienteres Anne Mette Randrup fra Syddjurs Kommune om de nye CVR 
numre. 

 

Ad punkt 3:  Orientering fra Vandværket 

Siden sidste bestyrelsesmøde er både den samlede udpumpning og vandspild som 
forventet (spild er pænt under 10 %). 

 De seneste analyser af pesticider i Vandværkets boringer er langt under 
grænseværdierne og overholder kvalitetskravene fra Miljø og Fødevareministeriet 
- oversat til almindeligt dansk betyder det: - vi har rigtig godt vand! 

Se analyserne på Fuglslevgrundogvand.dk 

 

Ad punkt 4:  Orientering fra Grundejerforeningen 

Fibia - der i øjeblikket installerer fiberforbindelser til ca. 300 huse i vores område 
- har lovet at gennemgå vejene og foretage fornødne reparationer, når alle 
installationer er afsluttet.    

Bestyrelsen planlægger en tur rundt i området for at få et indtryk af vejenes 
stand og hvilke vejskilte der skal repareres. 

 

 
Ad punkt 5: Generalforsamlinger 2018 

Der afholdes ordinær generalforsamling i både Øksenmølle-Fuglslev Vandværk 
A.m.b.a. og i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening, den 19. maj 2018. 

Generalforsamlingerne afholdes i forlængelse af hinanden og begynder kl 10:00 

Tirstrup Hallen kontaktes for at aftale det praktiske. Der forventes et fremmøde 
på ca. 100 personer.  

  

Ad punkt 6:  Eventuelt 

 Ingen emner 

 

Ad punkt 7:  Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. marts, kl. 10:00 
 


