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Først skal nye ejere i Grundejerforeningen bydes velkommen. Vi håber I vil befinde jer godt i foreningen.
Ret endelig henvendelse til os, hvis der er noget I er i tvivl om. Hellere spørge end gøre noget galt.
Der har været afholdt flere bestyrelsesmøder i årets løb. Der har været udfordringer med at få dem afviklet
på grund af Covid‐19 situationen. Referater kan læses på www.grundejer‐krogen.dk
Selv om det først er sket i 2022, er der blevet opstillet postkassestativer på Dådyrvej og Krogen. Så nu har
alle Grundejerforeningens veje hvert deres postkasseanlæg.
Vi har anskaffet en Microsoft 365 Family konto. Så kan alle bestyrelsesmedlemmer have en Office konto
med Word, Excel, Outlook, Onedrive og alle de andre Windows programmer der hører med. Dette har vi
gjort primært for at alle bestyrelsesmedlemmer kan have adgang til Grundejerforeningens dokumenter. Og
vel at mærke uden at behøve at blande dem sammen med evt. egen Onedrive m.v.
På grund af travlhed, har vi desværre ikke fået det implanteret hos alle bestyrelsesmedlemmer. Men det
bliver det i løbet af denne sommer.
Den nye måde at opkræve kontingent igennem Jammerbugt Forsyning, samtidig med renovation m.v.
fungere rigtig fint. Der har været enkelte grundejere som har indbetalt kontingentet på både den gamle
metode og den nye metode. De har fået pengene retur. Så det kører nok problemfrit fremover.
Vi har arbejdet med at få løst problemet med ophobning af overfladevand i den nordlige ende af Egernvej
og Hjortevænget. Vi har haft flere møder med Naturstyrelsen og Jammerbugt kommune. Jammerbugt
Kommune har været meget imødekommen. Det har Naturstyrelsen desværre ikke. Vi havde regnet med at
vi havde en aftale om at vi måtte anlægge en grøft på deres areal lige uden for grundene. Det viste sig
desværre ikke at være tilfældet. Vi må ikke røre ved deres jord. Vi må ikke engang køre på deres jord eller
lægge opgravet materiale fra grøfter ud på deres arealer. Det er alt sammen forsøgt at få accept af. Uden
held. Så dialog med Naturstyrelsen er desværre blevet til en monolog.
Der fremlægges et forslag til generalforsamlingen om etablering af en afvandings grøft i nordenden af
Hjortevænget. For yderligere information, henvises til det fremsendte forslag.
Bestyrelsen har sat gang i en proces om at få lavet noget information til grundejerne om
Grundejerforeningens historie og om området. Det vil I forhåbentlig høre mere om senere.
Bestyrelsen arbejder også på at få lavet en form for forretningsorden i bestyrelsen. Så ingen er i tvivl om
hvad den enkelte har ansvaret for.
Grundejerforeningen har i 2022 50 års jubilæum. Dette har vi i bestyrelsen valgt at fejre med en lidt bedre
forplejning til generalforsamlingen, end vi plejer.
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