
 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening 

og Vandværk I/S 

 

Tid og sted:  Lørdag den 16. december 2017 kl. 10:00 i Tirstrup Hallen  

Fremmødte: 47 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. Selskabsændring, 

4. Selskabernes økonomi 

5. Vedtagelse af nye vedtægter 
 
Referat: 

Ad punkt 1:  Formanden bød velkommen og foreslog Henrik Brandt-Madsen som dirigent. 
  

Forslaget blev vedtaget med akklamation.  
  

Dirigenten gennemgik dagsordenen og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt.   
 
Formanden orienterede om den fejl bestyrelsen havde begået ved indkaldelse af 
både ekstraordinær og ekstra ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med 
forslaget om at opdele Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S i 
to nye selskaber. 
 
Af hensyn til de medlemmer der som følge af indkaldelsen forventede en endelig 
afstemning om opdelingen den 13. januar 2018, foreslog bestyrelsen, at 
afstemningen foregår på det tidspunkt. 
 

En grundejer protesterede over det faktum at der ikke skulle 
stemmes. 
 
En anden grundejer foreslog afstemning: skal der stemmes om 
opdelingen på dagens generalforsamling eller ej? 

 
 Dirigenten foreslog afstemning ved håndsopretning. 

 
Ved afstemningen stemte 2 medlemmer for, forslaget blev derfor ikke 
vedtaget 



 
Afstemning om opdeling af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening 
og Vandværk I/S udskydes derfor til den ekstraordinære 
generalforsamling den 13. januar 2018. 
 

 
Ad punkt 2: Formanden redegjorde for grunden til opdelingen af selskabet og efterlyste 

spørgsmål til de foreslåede nye vedtægter. 
 
 Erik Piilgaard ville gerne vide hvad der var blevet af vedtagelsen fra maj måneds 

generalforsamling nemlig: ”stophaner og udluftningshaner i målerbrøndende før 
og efter vanduret tilhørende selskabet, (læs vandværket) og drives og 
vedligeholdes af dette på bestyrelsens foranledning.”  

 
 Næstformanden redegjorde for forskellen på et vandværks vedtægter og 

regulativ, samt hvad man kan skrive hvor. Generalforsamlingens vedtagelse fra 
maj måned kan ikke effektueres, idet den vedtagne tekst ikke må indeholdes i et 
vandværks vedtægter. 

 
 Et vandværk kan dog lade udarbejde sit helt eget regulativ og her kan eventuelle 

afvigelser fra et standardregulativ komme til udtryk. Et eventuelt nyt regulativ 
skal dog kunne godkendes af tilsynsmyndigheden (kommunen). 

 
 Flere grundejere var derefter på talerstolen og alle gav udtryk for frustration over, 

at en afvisning af en vedtagelse - der var mere en 7 måneder gammel - først nu 
kom til ejernes kendskab. 

 
 En ejer spurgte: Forventer bestyrelsen, at i efter dette, kan bevare tilliden hos 

forbrugerne? Hvorfor har bestyrelsen ikke for længst orienteret grundejerne om 
dette. 

   
 Andre gav udtryk for at bestyrelsen skulle være langt bedre til at orientere.  
 
 Aage orienterede om andre vandværkers bestræbelser på at lave deres eget 

regulativ. 
 

Ad punkt 3: Formanden redegjorde kort for fordelene ved et A.m.b.a. frem for et I/S 

 

Ad punkt 4: Kassereren redegjorde for selskabernes økonomi samt nogle at de forhold der gør 
sig gældende ved opdelingen. 

 

Da der ikke skulle stemmes, bad dirigenten om eventuelle afsluttende bemærkninger. 



Erik Piilgaard bad bestyrelsen udarbejde forslag til nyt regulativ som kunne 
præsenteres på generalforsamlingen den 19. maj 2018. Først derefter ville han 
være tilfreds. 

Ejeren af Birkevej 71 ville gerne vide om de nye vedtægter havde været forelagt 
en advokat – så han kunne være sikker på at de var korrekt lavet. 

Dette kunne formanden bekræfte – hvorefter han ønskede alle en god jul og 
afsluttede generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigent: _________________________        

 Henrik Brandt-Madsen 

 

 

 

Formand:  _________________________           

 Claus Ole Jensen  


