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Møde nummer 3 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 16. oktober 

2015. Det foregik kl. 15 hos Jan. 

Tilstede 
 

 Tilstede Afbud 

Claus Larsen x  

Jan Schultz x  

Preben Gottliebsen x  

Jørgen Kiel x  

Grete Steffensen x  

   

 

Dagsorden 
1. Information af Claus. 

2. Godkendelse af referat. 

3. Information af Jørgen Kiel. Hjemmeside, 

email adresser og bredbånd. 

4. Information af Preben Gottliebsen. 

Regnskab og ny forslag til grundejernes 

giroindbetaling. 

5. Information af Grete Steffensen. Adresser 

på nye sommerhusejere og nye skilte til 

postkasser. 

6. Information af Jan Schulz. Planlægning af 

nye grøfter og oprensning af eksisterende 

grøfter. 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

Ad 1 
Der har været en masse med bredbånd. 

Vi har fået ordnet grusveje og der mangler grus 

på vejene og det er ca. syv træk. Det skal så 

lægges ud. Mere om det under eventuelt. 

Der er en masse opgaver omkring træfældning og 

flisning.  

De skilte vi har sat op med ridning forbudt kan 

ikke sidde på kommunens standere. De skal 

sættes på deres egen holder. Claus undersøger 

en pris på skiltet og der lægges op til 

generalforsamlingen at vi beslutter om hvorvidt 

skiltningen skal videreføres. 

Ad 2 
Det forrige referat er godkendt. 

Beslutning: Fremover bliver referatet godkendt 

ved, at der er en svarfrist på 14 dage fra 

modtagelsen til at komme med indsigelser og 

derefter kan det føres il protokols og lægges på 

nettet. 

Ad 3 
Jørgen præsenterede et regneark, som 

rundsendes. Det indeholder opdaterede adresser, 

e-mails etc. Vi har fået e-mail på næsten 

halvdelen af vores medlemmer. Det er flot og der 

kommer sikkert flere. 

Ændringer skal meddeles Jørgen, som opdaterer 

regnearket og sender rundt.  

Hjemmeside præsenteret. Der er lavet en 

hjemmeside, med de basale informationer. Der 

arbejdes videre med siden. 

Der er oprettet e-mails med udgangspunkt i 

grundejer-krogen.dk. De indrettes således at E-

mail sendt til adresserne videresendes til de 

respektive private adresser. 

Der sendes information om nye e-mail til alle (jki) 

Information om hjemmesiden sendes til de to 

ejendomsmæglere i området, så de er 

opmærksomme på det. (jki) 

BredbåndNord 

Vi har lavet en aftale om at der ”skydes” de første 

30 meter. De sidste meter skal vi selv grave. Vi 

har en mail med lovning på at de første 50 meter 
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er gratis og uden ekstragebyrer. Så det vil sige at 

de første 50 meter ind til et hus skulle være gratis 

med en lille smule arbejde. Det dækker 

forhåbentligt de flestes behov. 

Ad 4 
Preben sender snarest en erkendtlighed til de 

gamle bestyrelsesmedlemmer. 

Der er 14 der mangler at betale kontingent til 

grundejerforeningen og tre har betalt to gange. 

Preben rykker de pågældende 

Regnskab. Vi har ca. 130.000 kr. på kontoen nu. 

Vi skal snarest fremsende kontooplysninger så vi 

kan afregne over banksystemet, hvis vi har 

udgifter. Dette gælder hele bestyrelsen 

Dette års generalforsamling har kostet ca. 

14.000, hvilket er meget. Skal vi gøre det 

fremover. (Punkt til generalforsamling) 

Vi snakkede om alternativer til 

Himmerlandsfondens lokaler og eventuelle andre 

aktiviteter vi kunne lave. Vi talte også om andre 

måder at reducere udgiften til 

generalforsamlingen på. 

Vi beslutter at vores påskefrokost bibeholdes – 

herom senere. 

Honorar til bestyrelsens formand og kasserer og 

resten. 

Forslag som vedtages. På årsbasis er tildeles 

Formand, Claus 4000,- 

Kasserer, Preben 2500,- 

Sekretær, Jørgen 2500,- 

Næstformand, Jan  500,- 

Grete  500,- 

Ad 5 

Der er to grunde der er blevet solgt. 

De ændrede oplysninger sendes til opdatering 

hos Jørgen. 

Ad 6 

Vi har fået oplysninger fra kommunen med en fil 

over infrastrukturen (grøfter, veje, fiber, etc.). 

Desværre skal vi lige have løst hvordan vi læser 

oplysningerne og arbejder med dem. 

 

Ad 7 
Angående grus på vores veje – så beslutter vi at 

ekstraudgiften på de 20.000,- kr. til grus på vores 

veje vedtages. Dette foretages til foråret 2016. 

Ad 8 
Næste møde lørdag den 12. marts 2016, kl. 10 

hos Claus. 

Mødet forlænges med ”påskefrokosten”, som 

dog er lidt tidligt, men det giver så plads til andre 

frokoster. 

 

 

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

bestyrelse 
E-mail Telefon Adresse 

Claus Larsen CL Formand claus@grundejer-krogen.dk  20460343 Krogen 26 

Jan Schultz JS Næstformand jan@grundejer-krogen.dk  20711210 Egernvej 21 

Preben 
Gottliebsen 

PG Kasserer preben@grundejer-krogen.dk 75781591 
30205281 

Hjortevænget 21 

Jørgen Kiel JK Sekretær jki@grundejer-krogen.dk  25321725 Dådyrvej 11 

Grete 
Steffensen 

GS Opsyn grete@grundejer-krogen.dk  21273984 Krogen 28 

   mail@grundejer-krogen.dk    

 

Bestyrelsens arbejdsområder er  
Arbejdsområde CL JS PG JK GS 

BredbåndNord      

Hjemmeside      

Kloakering, vandløb      

Holder opsyn med området      

Postkasser (skilte og kasse)      

Veje og rabatter       

Flisning      
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