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Nyhedsbrev nummer seks 

Det er blevet Coronatid og vi har fået en masse 
andre ting at tænke på. Jeg vil prøve at 
abstrahere lidt fra alt dette virak og nøjes med 
disse indledende ord og så ikke mere om den sag.  

Den milde, men våde vinter er over os i disse 
måneder. Januar blev en af de varmeste med 5,5 
grader som gennemsnit, og den blev en af de 
vådeste med 10 mm over normalen. Så er det 
ikke så mærkeligt at naturen er lidt forvirret over 
hvad der skal ske og er det forår nu eller hvad. 
Det passer ikke med lyset, men resten er passer 
godt nok. Nå lad os nu se hvad det kan blive til. 

Med dette sjette nyhedsbrev, siger jeg 
velkommen til foråret og aktivitet. Det handler 
om vand, dyr, grøfter, bestyrelse og forening.  

God fornøjelse 

Egernet er i forårshumør 
Forleden vi var i sommerhuset blev jeg som 
vanligt opmærksom på et egern, som løb rundt i 
vores fyrretræer øst for huset. Mine øjne fangede 
at der var mere bevægelse og snart kunne jeg 
konstatere at der var flere. To sorte egern og tre 
fire brune egern løb rundt og op og ned efter 
hinanden – snart den ene vej og snart den anden 
vej. Så var de i et træ, og øjeblikket efter var de i 
et andet træ. Et dejligt syn, for vi ser ofte kun et 
eller to egern, men her var der fem til seks 
stykker. En god måde at starte dagen på. 

Søerne er blevet fyldt op 
Vi var ude og gå tur og under skoene er der 
sjaplyde, som fortæller og os at der er vand. Ser 
vi os omkring kan vi se at der er rigeligt. Det står i 
pytter nogle større end andre, men der er en del 
vand. Søerne kunne vi se er blevet fyldt godt op. 
Helt til kanten og det er godt. Sidste år var 
udgangspunktet at der var for lidt vand. Kigger 
jeg ned i min målebrønd, kan jeg også se, at der 
har regnet og det har fyldt depoterne op. 

I forhold til sidste år er det godt at se at søerne 
ikke som udgangspunkt har for lidt vand til 
foråret. Det var næsten forudsigeligt at søerne 
sidste år ville komme til at mangle vand. Der er 
masser af liv i disse søer vi har. Vi har masser af 
padder. Frøer, tudser og salamandre og en masse 
insekter, som tager udgangspunkt i vandhuller og 
søer. 

Vores gåtur afslører også en masse grøfter, hvor 
vandet løber lifligt og fint ud mod de større 
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grøfter, som kan tage fra og sikre, at 
vandmængden i vores område er passende for 
årstiden. Der kan ikke undgås, at der står lidt 
vand hist og her. Især da efter, at det har regnet 
et par dage og pytterne har fået nye forsyninger. 

Bare, der også kommer en periode med tørvejr, 
for så begynder det at ligne et forår, hvor, der er 
nok med vand og basis for en god start. 

Det megen vand, der regner ned 

over os 
Det forpligter lidt. Vi har alle sammen nogle 

grøfter, vandløb, små render eller brønde og rør. 

Fælles for dem alle er at de skal ses til og en gang 

imellem som jeg gør på billedet lige over – rense 

op for de blade og andet, der spærrer for at 

vandet kn løbe frit og den rigtige vej ud til havet 

eller fjorden, hvor alt det vand, der er for meget 

hører hjemme. 

 

Det er vigtig, når vi som i foråret her i år har fået 

meget vand at vandet ikke bare kan synke, fordi 

jorden er mættet med vand. Vi skal vende os til at 

det kan være sådan, så derfor denne opfordring 

til at kigge på hvad kan jeg gøre for at lede vandet 

det rigtige sted hen. 

De første knopper og blade er på 

spring 
I efteråret har jeg set, at mange træer selvfølgelig 
er klar på, at det skal blive forår, med nye 
knopper, blade, frugter og så videre. 

Til min store forbavselse fandt jeg hybenroser, 
som er sprunget ud. Det var ikke blomsterne, 
men bladene, som næsten var rullet ud. Det er 
tidligt, men nogle dage med frost, kan da også 
tage fremskridtet tilbage igen. 

 

Os der er ofte I Krogen 
Et stille område, fyldt med fred. Der kommer af 
og til en bil, men det er ikke mange. Vi går mange 
ture og nyder at se det liv, der er og nyder at hilse 
på de få folk, der er i området. 

Det er spændende at følge med i naturen og for 
eksempel dufte til den. Lige nu i februar og marts 
dufter den ikke meget, men om ikke så længe 
begynder duftene at komme. Der bliver mere og 
mere skov og blomster duft og duften bliver 
friskere på en måde. En god duft, som ikke er 
blade, der rådner, men noget der lever. 
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Generalforsamling og nye 

vedtægter 
Vi begynder snart at forberede årets 
generalforsamling. Den er lørdag den 30. maj i år.  
En af ændringerne er at forslag til bestyrelsen 
først skal ind seks uger før og ikke meget tidligt 
her i får året. Der er altså en deadline den 18. 
april, hvis noget skal med på 
generalforsamlingen. 

Bestyrelsen 
I år bliver nok lidt særlig. Der er to 
bestyrelsesmedlemmer på valg. Normalt 
modtager de fleste genvalg, men Grete og Kirsten 
modtager ikke genvalg i år. Grete mener at hun 
har overstået sin borgerpligt og Kirsten har solgt 
sit sommerhus. Vi ved altså på forhånd, at vi skal 
finde et par nye folk til bestyrelsen.  

Kunne du tænke dig at være med, så stil op ved 
generalforsamlingen. Hvis du gerne vil vide, hvad 
det går ud på er du altid velkommen til at ringe 
og høre lidt om, hvad vi går og laver. Vi ser frem 
til at nogen melder sig. Vi vil rigtig gerne vide det, 
hvis nogen gerne vil stille op. Vi har ikke nogen 
speciel dagsorden i den anledning, men vil gerne 
kunne holde en generalforsamling, hvor vi kender 
rammerne nogenlunde.  

 

Det var det 
Det var det vi valgte at have med i nyhedsbrevet 
for denne gang.  

Jeg håber I finder nyhedsbrevet læseværdigt, og 
at I glæder jer over at høre fra 
Grundejerforeningen.  

Vi vil også gerne høre fra jer, hvis I har noget vi 
skal vide. Skriv til mail@grundejer-krogen.dk. I 
kan også ringe til formanden Preben eller en af 
de andre i bestyrelsen. I kan finde 
kontaktoplysningerne på hjemmesiden. 

Bestyrelsen og undertegnede ønsker jer og jeres 
familie et godt forår 

Hjemmeside , Facebook og 
instagram 

 Man er altid velkommen til at skrive 

noget, som kunne havne på facebook 

eller vores hjemmeside.  

 Jeg skal blive bedre til at lave opslag en 

gang i mellem. Vores facebook lever, men 

kunne have det bedre. 

 Blog med opdateringer. På vores 

hjemmeside er der en reference på 

forsiden til en logbog, som indeholder de 

seneste opdateringer, som hjemmesiden 

har fået. 

Udarbejdet af  
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel 
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