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Til Grundejerne! 

Vi har i bestyrelsen besluttet at markere foreningens 50-års 

jubilæum med en lidt anderledes dag med generalforsamling. 

Grundejerforeningen Krogen blev stiftet med udgangspunkt i 

deklarationen fra 24. maj 1972. 

Spisning og Generalforsamlingen foregår den 4. juni kl. 13.00 på 

TranumStrand, Strandvejen 83. Det er stedet vi plejer at være. 

Programmet for dagen er: 

Kl. 13.00  Velkommen og registrering. 

 
Kl. 13.15  Spisning 

 Menuen er saltbagt laks, gravad laks, tarteletter med kylling og lun 

mørbrad. 

 Hertil serveres rød- og hvidvin (og øl og vand) 

Kl. 14.30 Generalforsamling 

Efter generalforsamlingen afsluttes med kaffe og småkage. 

Omkring kl. 16.00 Afslutning og tak for i dag. 

 

Inden generalforsamlingen kan du orientere dig på foreningens hjemmeside 

grundejer-krogen.dk. 

 

Tilmelding til generalforsamlingen og spisning 

NB! I år skal vi vide, hvor mange, der kommer til vores generalforsamling af hensyn 

til opdækning og spisning. I behøver ikke at fortælle at I ikke kommer – det er OK. 

Der er plads til 95 ved spisningen, men det skulle række. 

 

OBS! Der er tilmeldingsfrist den 22. maj. 

 

Vi vil gerne at I gør det på en af følgende måder: 

• Skriv en mail til generalforsamling@grundejer-krogen.dk 

• Gå ind på hjemmesiden og meld dig/jer til 

• Eller send en sms til 2532 1725 (Jørgen Kiel). 

Så hermed indkaldelsen. Jørgen Kiel, sekretær i foreningen.  

mailto:generalforsamling@grundejer-krogen.dk
https://grundejer-krogen.dk/om%20bestyrelsen%202016/tilmelding
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Indkaldelse til generalforsamling 
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Krogen indkalder hermed til ordinær 

generalforsamling i grundejerforeningen.  

 

Generalforsamlingen 
Bestyrelsen byder velkommen til generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, ved en fra bestyrelsen 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor, ved Kristen 

Molbo 

4. Indkomne forslag  

a. Bestyrelsens forslag1 om etablering af grøft nord for hjortevænget. Se 

bilag om forslaget. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, ved Kristen Molbo 

6. Valg af formand 

a. Punktet udgår, da formanden ikke er på valg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter  

På valg til bestyrelsen er:  

a. Kasserer, Kristen Molbo, Egernvej 48* 

b. Paul Dalsgaard, Rævehøj 4*  

Valg af suppleant. 

a.   2. suppleant, Susanne Færch** 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 

a. Punktet udgår, da de ikke er på valg i år 

9. Eventuelt  

a. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 

 

* genopstiller 

** genopstiller ikke 

 

  

 
1 Forslaget er udtryk for bestyrelsens samlede holdning, og ikke det enkelte medlem i bestyrelsen. 

https://grundejer-krogen.dk/onewebmedia/Forslag%20om%20nyanl%C3%A6g%20af%20gr%C3%B8ft%20nord%20for%20Hjortev%C3%A6nget.pdf
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Fuldmagter 

 
  

Med hensyn til fuldmagter, så er vedtægterne således, at hver grundejer kan 

medbringe én og kun én fuldmagt. På hjemmesiden er der lavet en mulighed, for at 

sende en fuldmagt direkte til bestyrelsen. Du kan selv udforme en og sende på 

fuldmagt@grundejer-krogen.dk eller gå på hjemmesiden og udforme og Her kan 

indsende din fuldmagt. 

 

 

Se i øvrigt under grundejer-krogen.dk 

 

Bilag 1 
Bestyrelsens beretning 

Regnskab for 2021 

Budget for 2022 

https://grundejer-krogen.dk/om%20bestyrelsen%202016/fuldmagt-til-generalforsamling
https://grundejer-krogen.dk/om%20bestyrelsen%202016/fuldmagt-til-generalforsamling
http://grundejer-krogen.dk/nyt/generalforsamlinger/index.html
https://grundejer-krogen.dk/onewebmedia/Beretning%202021%20Grundejerforening%20Krogen.pdf
https://grundejer-krogen.dk/onewebmedia/Regnskab%202021%20Grundejer%20Krogen%20Underskrevet.pdf
https://grundejer-krogen.dk/onewebmedia/Budget%20Krogen%202022.pdf

