
 

 

Øksenmølle–Fuglslev Grundejerforening 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. oktober 2018 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

3. Henvendelser fra grundejere: 

a. Status på branddaskere 

b. Henvendelser fra området 

4. Status for igangværende arbejder:  

a. Vedligehold af områdets veje - store regnskyl har betydet at flere veje har fået - ja 

nærmest - spulet materiale væk som netop var blevet pålagt  

5. Økonomisk status  

6. Fastsættelse af næste møde 

7. Eventuelt. 

 

 

Referat: 

Ad punkt 1:  Meddelelser fra formanden  

Efter EgernPosten er udkommet er der er kommet henvendelse fra en 

ejendomsmægler som besværer sig over at indberetning af måleraflæsning ikke 

fungerer. En henvendelse til Microwa har tilsyneladende løst problemet.  

 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad punkt 3:  Henvendelser fra området: 

Branddaskere: 

Når lageret er helt tømt vil der blive indkøbt et antal nye til videresalg. 

En grundejer har henvendt sig med en klage over at naboen ikke klipper sin hæk. 

En anden grundejer undrer sig over at en tredje grundejer tilsyneladende har 

bortskaffet sit affald på en besynderlig måde (ved at læsse det over på en 

ubebygget grund). 



   

Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder: 

Vedligehold af områdets veje: 

Det er aftalt at der køres ½ m3 stabilgrus på hullerne ved Egernvejs tilslutning til 

Øksenmøllevej.  

 

Vejskilte er noget uens i dele af området - Horst kontaktes.  

 

Ad punkt 5:  Økonomisk status  

Grundet store udgifter til vedligehold af områdets veje forventes der et underskud 

ved årets udgang stort kr. 20.000,-. Grundejerforeningens rådighedsbeløb er dog 

stadig stort, bestyrelsen har derfor besluttet at der ikke sker forhøjelse af 

kontingentet for 2019.  

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 8. december kl. 10:00 på adressen 

Skovvejen 5, 8400 Ebeltoft  

Generalforsamling 2019 afholdes den 11. maj kl. 11:20 i Birkehuset. 

 

Ad punkt 7: Eventuelt  

Ingen emner 

 


