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Bilag 1, Beretning 2021 
11. april 2021 

Bestyrelsens beretning for grundejerforeningen Krogen for året 2020 

Året har – som stort set alt andet – været kraftigt påvirket af Covid-19. 

Generalforsamlingen blev udskudt fra den sædvanlige pinse lørdag til august 2020 og 

med fortsat flot fremmøde men uden det store kagebord og uden den sædvanlige 

hyggelige snak efterfølgende. Jeg tror, at der er mange, der savner det sociale i 

foreningen! 

Covid-19 har betydet, at mange var i deres sommerhus i længere perioder for at 

gennemføre selvvalgt isolation i forhold til omverdenen i løbet af foråret. Det er altid 

hyggeligt når man kan se at området bliver brugt – selvom det i dette forår nok var 

på en negativ baggrund. Plantagerne i området rundt omkring bliver også brugt 

flittigt, og med de flotte omgivelser kan man godt forstå det.   

Ingen hemmelighed at vi fortsat har store vandproblemer, men samtidig har vi i 

denne omgang været heldige at ”regntiden” har været forholdsvis tør i dette år. 

Bestyrelsen arbejder med at få udbedret de samlede grøfter i området, men vi kan 

ikke klare os uden grundejernes hjælp. Hermed forstås, at de af os med enten grøft i 

skel eller grøft henover grunden har pligt til at sørge for oprensning og vedligehold af 

grøften jævnfør vandløbsloven. Vi er ikke i mål endnu, og der forestår fortsat en del 

arbejde for den kommende bestyrelse. Hvis nogen oplever udfordringer med vand så 

tag det op med bestyrelsen, så der kan findes en fælles løsning på dette.  

Vi har fået sprængt en postkasse allerede den 1 november, det gik ud over Leif fra 

Dådyrvej. Dette forhold er bragt i orden.  

Der er ikke blevet meldt om nogen indbrud i denne omgang.  

Vejene er blevet vedligeholdt både i efteråret og i foråret, og i foråret blev et hul på 

Dådyrvej ved grøften, der krydser Dådyrvej ca. midtvejs, repareret. Der er kommet 

ekstra grus på henover rørføringen, og der skal muligvis også i fremtiden udbedres 

her. Som i mange tidligere år bedes alle om at begrænse hastigheden, både på 

Krogen og på vores fælles grusveje. Dette både af hensyn til støj- og støvgener og af 

trafiksikkerhedsmæssige grunde.  

Nyhedsbrevene er et aktiv for foreningen, og tilbagemeldingerne fra jer er, at de 

bliver imødeset med glæde og læst, når de kommer. Sekretærens store indsats 

påskønnes! 
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Vi har fået outsourcet opkrævningen af kontingent til foreningen til Jammerbugt 

Forsyning. Dette gør det meget nemmere for foreningen at få alle indbetalinger i hus 

uden at kassereren eller andre skal bruge al sin (fri)-tid på at indkræve penge. Dette 

er en stor lettelse for arbejdet.  

Vi har haft stor udskiftning i medlemmerne, og mange har solgt deres ejendom og 

nye ejere er kommet til. Det er måske vemodigt at skulle sige farvel til naboer, man 

har kendt i lang tid, men nye tager over og mon ikke det gode naboskab fortsætter.  

Med dette vil jeg gerne takke for de indspil, der er kommet fra medlemmer i det 

forgangne år og også takke bestyrelsen for det store arbejde, der lægges i foreningen.  

 

På Bestyrelsens vegne 

Peter Flinch 
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Bilag 2, Regnskab 2020 
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Bilag 3, Foreningens budget for 2021 
 

 


