
Øksenmølle–Fuglslev Grundejerforening 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2018 

 

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  

Svindlere forsøgte at narre penge fra Grundejerforeningen: 

 
From: Harald Asschenfeldt <formand@fuglslevgrundogvand.dk> 
Date: man. 17. sept. 2018 11.34 
Subject: Faktura ! 
To: <kasserer@fuglslevgrundogvand.dk> 
 
Hej Kirsten, 
Er du tilgængelig nu? 
Jeg har brug for dig til at overføre 3950 (Pund) GBP til en modtager i 
Storbritannien i dag. Jeg har bankoplysninger, kan du foretage betalingen nu? 
 
Med venlig hilsen 
Harald Asschenfeldt 

 
Sådan så den mail ud som Kirsten Giversen, modtog den 17. september. Mailen 
kom som i kan se fra adressen formand@fuglslevgrundogvand.dk, og så i øvrigt 
ud som enhver anden mail.  
 
Nu er Kirsten ikke sådan at narre, så i stedet for at klikke på "svar", tog hun 
telefonen og kontaktede formanden. ”Dav, det er Kirsten, - hvad laver du 
udlandet – og hvad er det du har brugt penge på?” Spurgte hun?  
”Jeg er ikke i udlandet, jeg står i Knebel - og har ikke brugt penge på noget som 
helst”. Var svaret. Og så var den sag afmonteret. 
 

 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

mailto:formand@fuglslevgrundogvand.dk
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 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 

Ad punkt 3: Henvendelser fra grundejere: 

Vejskiltet ”Birkevej” er tilsyneladende blevet påkørt og derved ødelagt. Der 
produceres og opsættes et nyt hurtigst muligt. 

Der er kommet en del henvendelser fra husejere som ønsker sig lynhurtigt 
internet. Der henvises til Fibia.dk  

 

Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder:  

Efter udskiftning af vandledninger på Pilevej/Egernvej er de berørte strækninger 
blevet oprettet og komprimeret således at vejene igen er fri for huller og bump. 
 

 

Ad punkt 5: Økonomisk status  

Grundet store udgifter til vedligehold af områdets veje forventes der et underskud 
ved årets udgang i omegnen af kr. 50.000,-. 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 9. februar kl. 12:00 hos Kasseren 

Generalforsamling 2019 afholdes den 11. maj kl. 11:30 i Birkehuset. 

 

Ad punkt 7: Eventuelt  

Ingen emner 
 


