Grundejerforeningen Krogen
Beretning 2019
Foreningens medlemstal er 148, hvoraf de 11 er fastboende.
Vi har otte ubebyggede grunde, og vi har e-mail på 137 medlemmer.

Jeg vil gerne byde de nye sommerhusejere velkommen til grundejerforeningen Krogen. Håber I er
kommet godt tilrette og nyder den dejlige natur vi har.
Bestyrelsen har arbejdet på vedtægtsændringerne, og de er nu set igennem af en jurist.
Her i 2019 har vi fået ekstremt meget vand, og det har gjort at nogle grundejere på Hjortevænget
og Egernvej har været tæt på at få vand ind i deres huse. Bestyrelsen har assisteret med pumper
for at få vandet ført væk fra husene, og da det ikke var nok, har bestyrelsen sammen med de
berørte grundejere på Hjortevænget fået etableret en grøft hele vejen igennem området. I
samarbejde med kommunen og skov- og naturstyrelsen arbejder vi på at få etableret en grøft på
Egernvej. Vi er desværre nødt til at få kommunen til at hjælpe, da grundejerne på Egernvej ikke
kan blive enige om hvor grøften skal etableres.
Der skal laves to nye standere til postkasser, en stander til Krogen og en til Dådyrvej. Postkasserne,
der hører til de to veje er spredt rundt på de forskellige standere i området, hvilket gør at posten
ikke kan finde ud af det. Resultat er, at posten bliver delt forkert ud.
Vi har fået mange roser fra jer, og det er vi meget taknemmelige for. Det betyder meget i vores
arbejde.
Jeg opfordrer jer grundejere til at komme med nye ideer til at fremhæve vores område, så det
bliver mere attraktivt for turister og nye sommerhusejere.
Jeg takker bestyrelsen for deres store arbejde.
Hvis grundejerne har nogle problemer i forhold til fælles områderne/vejene/grøfterne, opfordrer
vi jer til at henvende jer til bestyrelsen, da vi blandt andet er valgt til at være mellemled mellem
grundejerne og de offentlige instanser.
På Bestyrelsens vegne
Claus Ljungkvist Larsen

