Bestyrelsesmøder
Grundejerforeningen Krogen
etableres den nye. Hjemmesiden opdateres med
info og tegninger af den nye station.

Møde nummer 2
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 13. august
2016. Det foregik hos Claus kl. 10 -12.
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Jan Schultz
Kirsten Hurwitz
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Dagsorden
1. Information ved Claus
2. Information ved Jørgen Kiel. Hjemmeside, email adresser og bredbånd
3. Information ved Kirsten Hurwitz
4. Information ved Grete Steffensen. Adresser
på nye sommerhusejere og nye skilte til
postkasser.
5. Information ved Jan Schulz. Planlægning af
nye grøfter og oprensning af eksisterende
grøfter.
6. Eventuelt
7. Næste møde

Ad 1
Vi har oplevet lidt rod med forskellige svar på
forespørgsler, der kommer ind på vores
forskellige mails. Når vi svarer på sådanne mails
skal der altid en CC-mail til de andre i bestyrelsen
(brug mail@grundejer-krogen.dk). Det er for at
sikre at bestyrelsen er orienteret om svaret og
sikre, at der ikke fremkommer svar, som ikke er i
overensstemmelse med bestyrelsen.
Der skal etableres en ny pumpestation ved
dådyrvej. Den gamle er utidsvarende og derfor

I forhold til grøfter: Der er problemer med
oversvømmelse i den nordligste del af
Hjortevænget. De berørte grundejere har givet
tilladelse til en løsning på problemerne, som
bestyrelsen sætter i gang. Det medfører
opgravning af nogle grøfter og etablering af en
brønd.
På hjortevænget er der noget beplantning, som
er ved at gro ud over vejen. Disse ryddes i løbet
af indeværende år, så vejen bliver fuldt
tilgængeligt. Yderligere er der en granhæk, som
hænger ud over vejen. Disse ejere kontaktes med
henblik på rydning.
På egernvej klages der over en grund, hvor
træerne er væltet og generer vores klipning af
rabatterne. Ejeren har fået dette år til at udbedre
forholdene.
Grusvejene vedligeholdes i det omfang det er
nødvendigt i løbet af september måned.
Vi snakkede om hvilke arbejdsgrupper og tiltag,
Jammerbugt kommune arrangerer, vi skal deltage
i. Vi blev enige om at vi ikke kunne bidrage mere i
disse grupper. Grupperne arbejder også for vores
problemer med mobildækning og andre ting.
Derimod skal vi deltage i noget arbejde omkring
fremtidens lokalplaner, da det kan få indflydelse
konkret på vores forening.

Ad 2
Vi har 90 e-mailadresser ud af 148. Det er flot. Vi
er ikke i mål, men en fin stor del er med.
På vores hjemmeside vil vi tilbyde e-mail til alle
grundejere. De fleste har, men enkelte kunne
have et behov, som vi sagtens kan opfylde.
Vi undersøger en ny opkrævningsmetode, som
går via Jammerbugt kommune. Grundejerne er
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forpligtet til at være medlem af foreningen, så
alle skal i princippet betale kontingent. Via
Jammerbugt forsyning kan vi muligvis lægge
vores kontingent ind (ligesom fx skortensfejning).
Det vil lette betydeligt i vores opkrævning, idet
det næsten vil være automatisk. Kirsten
undersøger denne mulighed.
Der skal sendes generalforsamlingsreferat ud,
sammen med opkrævning af årets kontingent,
som i øvrigt er 450,- kroner. Der sendes kun et
papirreferat ud til dem, som ikke har emailadresse og ellers et digitalt til alle andre.
Jørgen sørger for det praktiske omkring
udsendelsen.

Intet under eventuelt.

Ad 7
Næste møde den 25. marts 2017 kl. 10.00 og det
er også bestyrelsesfrokosten. Nærmere herom
senere.
Til næste møde laver Jørgen grundoplæg til
generalforsamlingen 2017.

Referent
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær.

Jørgen rundsender en opdateret medlemsliste til
bestyrelse snarest.

Ad 3
Der er ikke sket det store. Indtil oktober måned
skal vi så til at have kontingent ind for dette år.
Der er kun nogle få uafklarede kontingenter, som
afklares i løbet af efteråret. Ellers er ikke noget at
bemærke.
Når der skal betales regninger skal, regningen
sendes til Kirsten, som sender en mail til
bekræftelse af regningen.

Ad 4
Vi prøver at være velorienteret om hvem der
flytter ud og flytter ind. Dette fordi vores
postkasser skal opdateres og adresselister også
skal opdateres.
Vi føler vi er opdaterede.

Ad 5
Punktet springes over. Jan er ikke tilstede.

Ad 6
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Den nye bestyrelse
Kontaktoplysninger
Navn

Init

Rolle i
bestyrelse

E-mail

Telefon

Adresse

Claus Larsen
Jan Schultz
Kirsten Hurwitz
Jørgen Kiel
Grete Steffensen

CL

Formand

JS

Næstformand

KH
JK

Kasserer
Sekretær

GS

Opsyn

claus@grundejer-krogen.dk
jan@grundejer-krogen.dk
kirsten@grundejer-krogen.dk
jki@grundejer-krogen.dk
grete@grundejer-krogen.dk
mail@grundejer-krogen.dk

2046 0343
2071 1210
6614 4521
2532 1725
2127 3984

Krogen 26
Egernvej 21
Rævehøj 6
Dådyrvej 11
Krogen 28

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er
Arbejdsområde
Møde indkaldelser
BredbåndNord
Hjemmeside
Referater
Kloakering, vandløb
Grøfter
Holder opsyn med området
Postkasser (skilte og kasse)
Veje og rabatter
Flisning
Regnskab, kontingent og
betaling af fakturaer

CL JS KH

JK

GS
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