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Det andet nyhedsbrev 
Dette er det andet nyhedsbrev, der udsendes. 
Det første blev meget vel modtaget og fik en 
meget fin respons. Derfor kommer der flere.  

 

Vinter 
Nu er det vinter. Temperaturen er på vej 
nedover. Den har været nede og runde de minus 
10 grader. Hvordan er det gået med huset? 

Forhåbentlig får vi ikke så meget sne at vi skal til 
at skovle os ind til husene, men naturen har godt 
af lidt frostvejr. Når, der har været frost i en 
periode dør noget af det, som vi ikke synes der 
skal være for meget af. Naturen forbereder sig 
efter en frostperiode også på at vågne op igen. 
Forår, som med solens varme står på spring. 
Dagens længde tager til og med mere lys og 
varme skal der til at ske noget.   

Generalforsamling 
Den 19. maj er der generalforsamling igen. Der 
kommer en indkaldelse, men vedtægterne siger 
at disse punkter skal indeholdes. Rettidigt 
betyder i forhold til punkt 4 at forslaget er 
bestyrelsens i hænde senest den 1. marts. 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af 

bestyrelsen og revisor 

4. Rettidigt indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af 

kontingent 

6. Eventuelt valg af formand jfr. § 12  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 

suppleanter 
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant  
9. Eventuelt 

Vedtægterne 
Vi er i gang med at kigge på vedtægterne for 
foreningen. De trænger på nogen punkter til en 
opdatering. Det er en lidt større proces, da de 
ikke bare kan vedtages på en generalforsamling. 
Jo, det kan de, men så skal der møde mindst 100 
medlemmer op, eller også så skal bestyrelsen 
have mandater fra så mange at 
generalforsamlingen kan samle 2/3 flertal for en 
ændring – altså hvis den ønskes. Mere om det op 
til generalforsamlingen. 

 

Grøfter 
Her i efteråret og først på året 2018 kan vi se at 

vand nok bliver det store udfordring dette år. Vi 

Vinterbillede fra dådyrvej 
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har været i kontakt med kommunen og de 

reagerede prompte med at rense nogle af vores 

grøfter op. Det hjalp faktisk for nogle af de 

pågældende grunde.  

I hele landsdelen står grundvandet højt og der 

skal således ikke meget vand til, før der kommer 

til at stå pytter og bliver fugtigt. Opleves der 

problemer med vand på grunden så er det vigtigt, 

at vi får det at vide, så vi kan gøre noget ved det. 

Den enkelte grundejer må ikke begynde at gøre 

noget selv, andet end lede vand i den 

eksisterende grøft og så kontakte os. 

Ulve 
Den 31. januar bragte TV2Nord et indslag om 
ulve. Et rådyr var angiveligt blevet spist af en ulv. 
Naturfolk siger at vi mennesker ikke skal være 
bekymrede for ulven. Det er ikke et aggressivt 
dyr, der vil ødelægge vores oplevelse af et godt 
sted at være.  

Der findes en masse myter om dyret så inden 
nogen gør noget så slå lige koldt vand i blodet. 
Det er ganske få ulve i landet. Der snakkes om at 
der formentlig kun er fire til otte. Risikoen eller 
chancen for at møde ulven er ganske 
mikroskopisk. Jeg tror nærmest man skal være 
heldig. Vi har i området vedkysterne en masse 
fugle, små og store dyr, som gør at fødebehovet 
nemt kan dækkes uden at mennesker involveres. 
En gal hund eller ulv kan selvfølgelig ikke se 
forskel på et lam i en indhegning og et udenfor. 

Hvis der sker mere omkring dette emne skal vi 
indhente og undersøge det nærmere, og fremfor 
alt informere, så alle kan føle sikre og trygge i 
deres færden i vores lille del af naturen. 

Når du kommer herop igen 
Brug de store asfalterede veje ved til- og 
frakørsel til området. Grusvejene er til lokal 
trafik og ikke til gennemgående trafik.  

Kig lige ind til naboen og se hvordan det ser ud. 
Nyd så området og glæd dig til resten af 
sommeren. 

Naboskab 
Jeg tror, der mange steder i vores område er godt 
naboskab, som gør at vi lige holder øje. Sørg for 
at dele dit telefonnummer med naboen, så I kan 
advisere hinanden, hvis der skulle ske noget. Vi er 
altid behjælpelige med at kontakte grundejere, 
hvis der er noget galt. Skriv på vores ”skriv til 
bestyrelsen” side eller send en mail til 
mail@grundjer-krogen.dk  - så gør vi noget. 

Hjemmesiden 
Skriv gerne hvis I savner noget. Det er ikke sikkert 
vi har fået øje på det, så jeres input er kærkomne.  

E-mailadresser 
Når du skifter E-mail adresse, skal du huske at 
sende oplysninger om den nye. Dette gælder 
også oplysninger om hvor du bor i øvrigt. Vi følger 
op på oplysningerne ved at bruge dem en gang i 
mellem. 

Persondataforordningen 
Her den 25. maj træder en ny lov i kraft, omkring 
alle de personlige data, som vi har alle mulige 
steder. Det er vi ved at kigge lidt ind i. Der 
kommer nogen ændringer, men ikke nogen, som 
laver helt om på noget vi har gjort. Til 
generalforsamlingen vil vi udlevere et ark med de 
få oplysninger vi har registreret, men der 
kommer et par ændringer, som hvis vi når det 
kan omtale. Mere om det inden længe. 

Facebook og Instagram 
I er velkomne til at følge de to medier. Søg i 
facebook under grundejerforeningen krogen 
(GFKrogen) og ønsk medlemskab af gruppen. Du 
kan være med til at skabe liv på siden. Del den 
endelig. 

Husk at siden er også til de andre, der ser den og 
gerne vil til Krogen, fordi det ser spændende ud. 

mailto:mail@grundjer-krogen.dk
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I instagram forsøger jeg at fange, en række af de 
stemninger området har, med billeder fra 
området. Nu er der mere 20 opslag og der 
kommer flere – lidt efter lidt. Jeg håber I synes de 
er fine. I kan bidrage ved at følge og dele, men I 
kan også sende et billede ind, som jeg kan sætte 
på instagram. 
 

 
 

Sidste afsnit  
Det var det 
sidste afsnit i 
dette andet 
nyhedsbrev.  

 

 

 

Udarbejdet af  
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel 
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