
 

 

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

Referat af bestyrelsesmøde den 14. april kl. 10:00 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Økonomi og administration 
3. Orientering fra Vandværket 
4. Orientering fra Grundejerforeningen 
5. Indkaldelse til generalforsamling 
6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde 
 
 

Referat: 

Ad punkt 1: Referat fra bestyrelsesmødet i marts måned blev godkendt uden bemærkninger. 
  
 

Ad punkt 2:  Økonomi og administration 
  

Der lægges i øjeblikket sidste hånd på regnskaberne for 2017 som deles i to og 
udleveres på de respektive generalforsamlinger den 19. maj 2018. 

Begge foreninger har en god og sund økonomi: 

- Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. råder over ca. kr. 800.000  

- Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening over ca. kr. 670.000  

Tallene er pr. 31.12.2017 

 

Ad punkt 3:  Orientering fra Vandværket 

Der er bestilt ny pumpe til boring 3. Der er dog stadig tvivl om hvilke yderligere 
krav der stilles til fremtidige målinger i boringen eller på vandværket. 
Vandværkets ledelse afventer information fra kommunen. 

 

Ad punkt 4:  Orientering fra Grundejerforeningen 
 

 Henvendelse fra Syddjurs Kommune  

Kommunen indsamler i øjeblikket information om alle grundejerforeninger i 
Syddjurs. Til den ende har Kommunen udbedt sig informationer om Øksenmølle-
Fuglslev Grundejerforeningens udbredelse og afgrænsning. Henvendelsen er 



blevet besvaret. 

 

Vejskilte 

Mange vejskilte i området har fået en grundig overhaling/udskiftning og ser igen 
præsentable ud, der mangler dog stadig renovation af enkelte, bl.a. på Lærkevej. 

 

Grusveje 

Grusvejene er blevet repareret for huller og ujævnheder i størstedelen af 
området. Vejmanden har dog et problem ved stikvejene hvor der er græs i midten 
af vejen (hulvej). Når vejret tillader det, vil hulningerne blive fyldt op med 
stabilgrus. 

Der ses desværre stadig nogle vejskader efter nedgravningen af fiberkabler. 
Bestyrelsen tager kontakt til entreprenør Munk, som forestod arbejdet med 
nedgravning af kablerne.  

 
Henvendelser fra Grundejere 

Bestyrelsen får til stadighed henvendelser fra grundejere. Det gælder bl.a. 
naboens træer som skygger for solen – havetraktorer der ræser rund på vejene – 
dræn der tydeligvis ikke fungerer, og endelig har vores vejmand flere gange 
været efter folk der afbrænder byggeaffald på en grund på Gyvelvej. 

Bestyrelsen følger disse henvendelser nøje.  

  
Ad punkt 5: Generalforsamlinger 2018 
 

Der fremsendes indkaldelse til generalforsamlinger sammen med forårets 
Egernpost i løbet af de næste 10 dage. 

 
 
 
Ad punkt 6:  Eventuelt 

 Ingen emner 

 

Ad punkt 7:  Bestyrelsen møde igen den 19. maj 2018 kl. 08:30 (før generalforsamlingen) 
 
 
 


