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Ekstraordinær generalforsamling 
Denne generalforsamling afholdtes den 2. august 

2019. Det foregik på Krogen 48. 

Tilstede 
Med bestyrelsen var der 31 fremmødte, hvor der 

var 27 stemmeberettigede i alt inklusive 

fuldmagter. 

Dagsorden 
Bestyrelsen byder velkommen til 

generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. De foreslåede vedtægter lægges frem til 

afstemning 

3. Eventuelt.  

 
Referat af mødet 

Ad 1  
Der blev ikke valgt nogen dirigent, da fremmødet 

og dagsordenen ikke lagde op til de store 

diskussioner. Vi kunne med andre ord godt finde 

ud af det uden.  

Ad 2 

Der var ikke så meget at diskutere, for 

vedtægterne er, på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, diskuteret og vendt og 

drejet. Sidste generalforsamling vedtog med stort 

flertal, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling.  

Vi blev enige om at tælle de stemmer, som var 

for vores nye vedtægter. Kirsten talte op til 26. 

Der var en imod, som vi havde med på en 

fuldmagt, og der var ingen blanke stemmer. 

Således er vedtægterne vedtaget som fremlagt. 

Jørgen fortalte at proceduren nu er: 

 Jammerbugt kommune skal have de 

vedtagne vedtægter til godkendelse, hvilket 

ikke burde være et problem 

 Dernæst bliver de bekendtgjort på 

hjemmesiden i den endelige version. 

Ad 3 

Der bliver spurgt ind til grøfter - hvordan gik det.   

Claus Larsen, Krogen 26, kommer med lidt af en 

opsang. Det har forstyrret vores arbejde med 

grøfterne, at man går uden om bestyrelsen og 

direkte til kommunen.  

Bestyrelsen vil gerne have, at det er bestyrelsen, 

der retter henvendelse til kommunen, når det 

gælder vores område. Det vil kommunen faktisk 

også.  

Efter at have redt trådene ud med kommunen er 

sagen med Hjortevænget blevet så afklaret at vi 

kan komme videre. 

Jørgen Kiel, Dådyrvej 11, fortæller at, 

ansøgningen er sendt afsted til kommunen 

omkring de to grøfter, der skal etableres. 

Grøften ved Hjortevænget og grøften øst for 

Egernvej 35 – 41 skal formaliseres. Det kommer vi 

til at arbejde med i den kommende tid. 

Claus opfordrer til opbakning til bestyrelsen.  

Der er et problem omkring Hjortevænget 27. Det 

skal vi have kigget på. De siger at vandet fra deres 

grund ikke bare løber væk.  
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Bestyrelsen takker for en hyggelig aften med 

kaffe og boller og en masse god snak imellem de 

mange fremmødte.  

Referent 
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær. 

 

 

Preben Gottliebsen, Formand 

 

 

Hans Hurwitz 

 

Efter godkendelse af dette referat lægges det på 

hjemmesiden.  

I forbindelse med bekendtgørelsen og 

udsendelsen af referatet til alle medlemmer i 

august måned vedlægges information om 

betaling af foreningens kontingent. 

Næste års ordinære generalforsamling finder 

sted den 30. maj 2020, på Himmerlandsgården kl. 

14.00. 

De nye vedtægter lægges på nettet efter den 

endelige godkendelse hos kommunen. 
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Den nye bestyrelse, som den er konstitueret 

Kontaktoplysninger 
Navn Init Rolle i 

bestyrelse 
E-mail Telefon Adresse 

Preben Gotliebsen PG Formand preben@grundejer-krogen.dk  3020 5281 Hjortevænget 21 

Peter Flinch PF Næstformand peter@grundejer-krogen.dk  2536 3666 Hjortevænget 39 

Kirsten Hurwitz KH Kasserer kirsten@grundejer-
krogen.dk 

4043 0351 Rævehøj 6 

Jørgen Kiel JK Sekretær jki@grundejer-krogen.dk  2532 1725 Dådyrvej 11 

Grete Steffensen GS Opsyn grete@grundejer-krogen.dk  2127 3984 Krogen 28 

Foreningen mail@grundejer-krogen.dk   
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