
Øksenmølle–Fuglslev Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde den 26. oktober 2019 

Til stede var: Charlotte Aaen, Kirsten Giversen, Doris Petersen, Flemming Jensen, Lars 

Mølgaard Madsen og Harald Asschenfeldt. Desuden deltog Vandværksbestyrer Claus Petersen. 

Fraværende var: Anni Hamann Kjær. 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

3. Henvendelser fra grundejere 

4. Status for igangværende arbejder 

5. Økonomisk status  

6. Fastsættelse af næste møde  

7. Eventuelt  

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden: 

Nytårskur for bestyrelsen afholdes den lørdag den 1. februar 2020 

Generalforsamling 2020 afholdes den 23. maj kl.10:00 i Birkehuset 

 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger, Bestyrelsens Forretningsorden 

rettes og fremlægges til godkendelse på førstkommende møde 

Ad punkt 3: Henvendelser fra grundejere: 

Eventuelle henvendelser ved Flemming Jensen 

Der er på nuværende tidspunkt ingen henvendelser 

 

Ad punkt 4:  Status for igangværende arbejder  

EgernPosten: 

Som tidligere meddelt stopper Anna-Sylvester Hvid og Jens Rodevad deres 

mangeårige redaktionelle arbejde med EgernPosten. Med udgivelsen af 

efterårsnummeret står vi derfor uden de kapaciteter der er påkrævet for at kunne 

udgive foreningens blad 

Bestyrelsen har tidligere besluttet at referater, takster, regnskaber, vedtægter og 

EgernPosten offentliggøres på hjemmesiden. Og efter forårets forsinkelse fra 

Laser Tryk vil fremtidige indkaldelser til generalforsamlinger og lignende også 

blive offentliggjort på hjemmesiden 



Samtidig har PostNord offentliggjort en ny – og dyrere - prisliste 

Ovenstående betyder at Charlotte Aaen har forfattet en annonce hvor vi søger 

kapaciteter som vil (og kan) videreføre og evt. genopfinde EgernPosten – se 

efterårets udgave side 17 

Det bemærkes, at EgernPosten ved sidste udgivelse ikke har været forbi 

bestyrelsen for endelig godkendelse før udgivelse 

Bestyrelsen er blevet informeret om behovet for nye kræfter skal træde til, efter 

redaktionen er tråd tilbage. Uden redaktion kan bladet ikke produceres  

I og med at omkostningerne ved at producerer bladet har været stigende de 

sidste år, ser bestyrelsen positivt på at formen på bladet nytænkes. Bladet kan 

hvis det ønskes, udgives i en elektronisk udgave, som den der på nuværende 

tidspunkt findes på vores hjemmeside  

Det aftaltes at vi ser tiden an, og ser om stillingsannoncen i bladet har nogen 

effekt.  Charlotte er tovholder på eventuelle ansøgere til stillingerne 

 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet – som et forsøg - at føre asfalten to 

meter ind på grusvejen ved Lærkevejs udmunding i Øksenmøllevej.  Spørgsmålet 

er så om anstrengelserne står mål med udgifterne. 

Forsøget har vist sig at have et positivt resultat idet der er færre huller og lunker 

- end tidligere - hvor asfalt møder grusvej. 

Det diskuteres om man skal tilbyde denne løsning på udvalgte veje over en 

årrække. Flemming Jensen undersøger behovet, ved at køre området igennem. 

Da det er en bekostelig affære, til ca. 11.600, - kr. pr vej, som ikke er med i 

budgettet. Emnet diskuteres på Generalforsamlingen i maj måned 2020. 

 

Ad punkt 5: Økonomisk status 

God sund økonomi uden særskilte ekstraordinære omkostninger. 

 

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 29. februar 2020. 

Ad punkt 7: Eventuelt 

 Ingen punkter til behandling. 

 


