
 

Øksenmølle–Fuglslev Grundejerforening 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 16. marts 2019 

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. 

 

Referat: 

Ad punkt 1:  Meddelelser fra formanden  

Der nu tre uger til udsendelse af indkaldelser til dette års generalforsamling og 

følgende opgaver trænger sig på: 

Bestyrelsens beretning (facebook) udarbejdes af næstformanden 

Fremtidige Investeringer, formand, næstformand, kasserer 

Årsregnskab 2018 og budget for 2019, kasserer 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Aage Nielsen (modtager genvalg - indtil videre) 

Harald Asschenfeldt (modtager genvalg) 

Der skal vælges ny 2. suppleant 

 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 

Ad punkt 3: Henvendelser fra grundejere: 

Efter udskiftning af vandledninger på Egernvej har flere ejere henvendt sig og 

spurgt hvornår den berørte strækning bliver oprettet og komprimeret således at 

vejen igen er fri for huller og bump. 

Der er en vejhøvl på vej. 

 



Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder  

Intet at bemærke 

 

Ad punkt 5: Økonomisk status  

Årsregnskab 2018 og budget for 2019 

Revisor har udtrykt stor tilfredshed med regnskabet  

Hvad får man som medlem af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforeningen:  

• Vedligehold af vejene i området 

• Vedligehold af vejskilte 

• Produktion af EgernPosten 

• Administration og regnskab 

• Drift af hjemmesiden 

• Afholdelse af - og forplejning på - generalforsamlinger 

• Medindflydelse på hvordan området skal udvikle sig fremover 

• Mulighed for at fremstå samlet, i sager af fælles interesse, overfor 

kommunen og andre offentlige myndigheder 

Tænk at det kan gøres for kr. 150,- om året! 

 

Ad punkt 6:  Fastsættelse af næste møde. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. maj kl. 11:30 hos Flemming Jensen.  

 

Ad punkt 7:  Eventuelt  

Ingen emner 

 

 

Øksenmølle, den 4. maj 2019 

Kirsten Giversen  

Charlotte Aaen  

Flemming Jensen  

Aage E. Nielsen  

Harald Asschenfeldt  

 


