
 

 

Referat af Ekstra-ekstraordinær generalforsamling i Øksenmølle-Fuglslev 

Grundejerforening og Vandværk I/S 

  

Tid og sted: Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10:00 i Tirstrup Hallen. 

Fremmødte: 52 stemmeberettigede grundejere 

Referent: Harald Asschenfeldt 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 

2. Opdeling af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S i to nye 

selskaber; Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. og Øksenmølle-Fuglslev 

Grundejerforening. 

3. Vedtagelse af nye vedtægter 

 
Referat: 

Ad punkt 1:  Formanden bød velkommen og foreslog Henrik Brandt-Madsen som dirigent og et 
stemmeudvalg bestående af Charlotte Aaen og Anne-Grethe Johannson. 

  
Begge forslag blev vedtaget med akklamation.  

  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.   
 

Ad punkt 2: Formanden redegjorde kort for grunden til opdelingen af selskabet og indbød til 
spørgsmål om de foreslåede vedtægter. 

  
 Der fremkom ingen spørgsmål, hvorefter dirigenten satte afstemningen i gang. 

Ad punkt 3: Resultatet af afstemningen blev: samtlige fremmødte stemmeberettigede stemte 
for opdelingen af selskabet samt vedtagelse af vedtægterne for både vandværk 
og grundejerforening, samt bestyrelsens nuværende rettigheder fortsætter indtil 
næste generalforsamling i maj.  

Dirigenten konstaterede bestyrelsens forslag vedtaget. 

Uden for dagsorden indbød formanden til eventuelle forslag eller bemærkninger: 

En grundejer fra Hyldevej mente ikke at områdets veje var i særlig god stand 
eller blev vedligeholdt ordentligt. 



Formanden indbød til tilbagemelding fra husejerne, når vejene var 
blevet repareret.  

En grundejer fra Lyngbakkevej spurgte om bestyrelsen i vandværk og 
grundejerforening kunne bestå af de samme personer – en og samme bestyrelse 
for begge? 

Bestyrelsen lovede at undersøge og vende tilbage til spørgsmålet. 

En ejer fra Gyvelvej ville lige minde bestyrelsen om, at det gennem mange år 
havde været kutyme, at vandværket betalte for reparation af stophaner i 
målerbrønde, og udtrykte samtidig håb om at gældende kutyme gjaldt fremover. 

En grundejer foreslog at forplejningen fremover bestod af både ostemadder og 
stykker med rullepølse! 

 

Dirigenten takkede - som afslutning - for usædvanlig god ro og orden under 
generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigent: _________________________        

 Henrik Brandt-Madsen 

 

 

 

Formand:  _________________________           

 Claus Ole Jensen  


