Bestyrelsesmøder
Grundejerforeningen Krogen

Ad 1

Møde nummer 4
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 12. marts
2016. Det foregik kl. 10 hos Claus.

Tilstede
Claus Larsen
Jan Schultz
Preben Gottliebsen
Jørgen Kiel
Grete Steffensen

Tilstede
x
x
x
x
x

Afbud

Der er ikke de store problemer. Vi har været til et
møde omkring mobildækning – et møde næsten
hele bestyrelsen var med til.
Vi har bedt om at være to med til
formandsmødet i kommunen. Mødet afholdes i
den 4. maj. Claus og Preben deltager, hvis det er
muligt.
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i
Jammerbugt holder møde den 9. april, hvor vi
regner med at deltage med to. Claus og Jørgen.
Det er rigtig fint at bestyrelsen bliver inviteret til
at deltage i forskellige møder.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Information fra Claus
Godkendelse af beretning. Planlægning af
beretning.
Information fra Jørgen Kiel. Hjemmeside, email adresser og bredbånd.
Information af Preben Gottliebsen.
Regnskab og ny forslag til grundejernes
giroindbetaling.
Information af Grete Steffensen. Adresser
på nye sommerhusejere og nye skilte til
postkasser.
Information af Jan Schulz. Planlægning af
nye grøfter og oprensning af eksisterende
grøfter.
Grete Steffensen og Preben Gottliebsen er
på valg i år. Det er for to år. De modtager
begge genvalg.
Arne Schousboe er på valg, som suppleant.
Det er for et år.
Kirsten Hurwitz er på valg, som revisor. Det
er for et år.
Christian Bach Iversen er på valg, som
Revisorsuppleant. Det er for et år.
Det foreslås at ordstyrer ved
generalforsamlingen er Jens Justenlund.
Planlægning Generalforsamling
Evt.

Ad 2
Der er ikke de store ting til beretningen.
Beretningen er godkendt.

Ad 3
Der kommer nogle flere nyttige links på
hjemmesiden, og noget om hvad man ikke skal
komme i toilettet.
Vi har rigtig mange e-mailadresser, men vil gerne
have flere.

Ad 4
Vi fik præsenteret det foreløbige regnskab. Vi
diskuterede om vi skal bibeholde eller forøge
medlemskontingentet.
Blev enige om at vi fastholder kontingentet på
450 kr. Vi imødeser måske flere udgifter til
afvanding, men vi sparer lidt på hvad vi bruger på
porto.
Vi har det der svarer til to års kontingent i
beholdningen.

Ad 5
Der er bestilt to nye postkasser, fordi de gamle
var blevet sprængt nytårsaften. Vi håber at dette
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uvæsen bliver mindre. Jørgen er løbende
orienteret om ændringer i medlemmernes
adresser, telefonnummer og lignende.

Ad 6
Vi diskuterede noget rørføring og afvanding af et
område i grundejerforeningen, som vi skal have
klarlagt. Vi har brugt et link til Jammerbugt
kommunes hjemmeside, hvor vi kan finde
detaljerede oplysninger om områdets struktur.
Jan og Claus finder et tidspunkt, hvor de kan
mødes og afklare vores problemområder med
hensyn til kloakering, rør og grøfter, og
afvanding.

Ad 7
Grete og Preben er på valg til dette
årsgeneralforsamling. Grete vil gerne stille op til
bestyrelsen igen. Preben takker nej. Kirsten
Hurwitz har svaret bekræftende på vores
forespørgsel om at stille op som kasserer.

Ad 8
Førstesuppleanten Arne Schousboe bliver spurgt i
den kommende tid. Claus har fået et
bekræftende svar fra Arne.

Ad 9

Ad 12
At vi laver noget med at læse beretningen op og
spørgsmål bliver stillet til dem i bestyrelsen, der
har med området at gøre.
Som bilag til dette referat er der et forslag til
indkaldelse til generalforsamling.

Tidsplan for generalforsamling.
Action
Jørgen

Indkaldelse til Generalfors.
Næsten færdig
Beretning
Regnskab
Budget
Print, pakning og
afsendelse



Claus
Preben
Preben
Jørgen og
Preben

Vi satser på at inden den 15. april at have alt på
plads i forhold til generalforsamlingen. Breve er
sendt afsted og vi har lavet en plan for den 14.
maj.
Hjemmesiden kommer til at indeholde
indkaldelser og omtale på forsiden af
generalforsamlingen.

Revisorposten vil Preben gerne overtage og stiller
dermed op.

Den 1. maj, alle har fået indkaldelsen til
generalfors.

Ad 10

Den 14. maj, Generalforsamling

Revisorsuppleanten bliver spurgt i den
kommende tid. Chr. Bach Iversen har svaret at
han modtager genvalg.

Ad 11
Bestyrelsen peger på en ordstyrer. Vi peger på
Jens Justenlund.

Referent
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær.
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Kontaktoplysninger
Navn

Init

Rolle i
bestyrelse

E-mail

Telefon

Adresse

Claus Larsen
Jan Schultz
Preben
Gottliebsen
Jørgen Kiel
Grete
Steffensen
Grundejerforeningen

CL

Formand

20460343

JS

Næstformand

PG

Kasserer

claus@grundejer-krogen.dk
jan@grundejer-krogen.dk
preben@grundejer-krogen.dk

Krogen 26
Egernvej 21
Hjortevænget 21

JK

Sekretær

25321725

GS

Opsyn

jki@grundejer-krogen.dk
grete@grundejer-krogen.dk

Forening

mail@grundejer-krogen.dk

20711210
75781591
30205281
21273984

Dådyrvej 11
Krogen 28

Bestyrelsens arbejdsområder fordelt på medlemmerne i bestyrelsen
Arbejdsområde
BredbåndNord
Hjemmeside
Kloakering, vandløb
Holder opsyn med området
Postkasser (skilte og kasse)
Veje og rabatter
Flisning

CL JS PG

JK

GS
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Bilag 1

Indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Krogen indkalder hermed til
ordinærgeneralforsamling i grundejerforeningen.
Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på
Himmerlandsfondens kursus- og feriecenter, Strandvejen 83, Tranum.

Generalforsamlingen
Bestyrelsen byder velkommen til generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, ved formand Claus Larsen
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor, ved kasserer
Preben Gottliebsen
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag, men har selv følgende forslag:
4.1 Grøfter. Jan og Claus kommer med oplæg.
4.2 Standere til skilte med ridning forbudt. Claus motiverer.
4.3 Indbetaling af kontingent. Jørgen og Preben fremlægger punktet.
4.4 Omkring tilladelse til at sende alt per e-mail til grundejerne, hvis muligt.
Claus og Jørgen fremlægger punktet.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, ved kasserer Preben
Gottliebsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
På valg er:
Grete Steffensen, Krogen 28, som modtager genvalg
, Hjortevænget 21, som ikke modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår Kirsten Hurwitz, Rævehøj 6
Førstesuppleanten Arne Schousboe, Egernvej 7, som modtager genvalg
7. Valg af revisor samt Revisorsuppleant.
På valg er:
Revisor, hvor vi mangler en kandidat. Preben Gottliebsen vil gerne stille op til
denne post.
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Revisorsuppleant Chr. Bach Iversen, Egernvej 36
8. Eventuelt.
Under eventuelt, kan der ikke sættes forslag under afstemning.
Under generalforsamlingen er der øl og vand på bordene. Efter generalforsamlingen er
foreningen vært ved kaffe / te, boller og lagkage.
Inden generalforsamlingen kan du orientere dig på foreningens hjemmeside
grundejer-krogen.dk
Vi mangler e-mail adresser på en del i foreningen. Vi har rigtig mange, men vil gerne
have nogle flere. Så hvis du mangler at oplyse er du velkommen til at fortælle os det.
Hvis du kommer til generalforsamlingen kan du gøre det der, men du er også
velkommen til at skrive til jki@grundejer-krogen.dk, som tilføjer dig på vores liste.
Velkommen og Vel mødt til generalforsamling!
Bestyrelsen

Vedlagt denne indkaldelse
-

Bestyrelsens beretning
Regnskabet for 2015
Budget for 2016
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