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Kolofon:  Dette nyhedsbrev udgives af grundejerforeningen Krogen. Nyhedsbrevet udkommer to til tre 

gange om året sidst på efteråret og først på foråret. Formålet er at holde kontakten til sommerhusejerne i 

grundejerforeningens område og fortælle om liv i denne stille periode, som sen efteråret og vinteren er. 

Nyhedsbrevet udarbejdes af sekretær Jørgen Kiel, men hvis nogen vil have noget med så er det også 

muligt. Vi kigger lidt på området, bestyrelsens arbejde og hvis ellers der er ting, der skønnes at have 

interesse. Når det er klar udgiver vi nyhedsbrevet på hjemmesiden. 

Jørgen Kiel, jki@grundejer-krogen.dk 

   

Nyhedsbrev nummer tolv 
Dette nummer tolv kommer midt i en tid, hvor 
man kan tvivle lidt. Der sker lige rigeligt meget 
rundt om i verden. Mine tanker er hos ukrainere, 
men også hos jer, når jeg skriver dette 
nyhedsbrev. Jeg håber I synes der er noget, der er 
værd at læse, på trods af alt det andet der sker i 
verden. 

God fornøjelse! 

Generalforsamling 2022 
Den 4. juni er vores generalforsamling i 
grundejerforeningen sat til.  

Vi prøver i år at lave programmet lidt mere 
festligt, da foreningen fejrer 50-års jubilæum.  

På hjemmesiden kan du se deklarationen, som 
definerede, at der skulle være en 
grundejerforening for de 148 grunde i området. 

Om selve generalforsamlingen 
Hvis du/I gerne vil have noget behandlet på 
generalforsamlingen og der skal kunne tages en 
beslutning, skal det indsendes som forslag, så det 
kan komme med i invitationen til 
generalforsamlingen. Det skal ske inden den 23. 
april, som er seks uger før. 
 
Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, 
kan ikke sættes under afstemning. På hver 
ordinær generalforsamling skal følgende punkter 
behandles.  

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 jævnfør § 12 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 
suppleanter 

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 

Her efter generalforsamlingen vil vi forsøge med 
lidt forandring. Mere om det i invitationen. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag, den 4. juni 2022. 

Stormen Malik 
Vi har meget glæde eller arbejde efter de par 
storme, som har været rundt og hærge her i den 
sene vinter.  

Vi har set, hvor meget træ, der er i et stort 
fyrretræ, der lagde sig ned i blæsten. Mange 
timers arbejde. 

Vi var på tur, som vanligt. Frisk luft og højt til 
loftet, som der er i vores område. Det så egentlig 
godt ud, da vi holdt ved parkeringspladsen ved 
hundeskoven. Senere efter at have kigget ud over 
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Underlien og det meste af Jammerbugten fandt vi 
ud af, at alt ikke var som det plejede. Det er ikke 
så nemt lige at sætte tal på men, der hvor vi gik 
kunne vi tælle op imod hundrede træer, som var 
blevet lagt ned af vinden. Det lignede en hel 
krigszone, med træerne, der bare lå hulter til 
bulter. Der skal rydde en del op, som ikke var 
planlagt.  

Egnssamlingen 

 
Billedet er af en pjece, som vi fik oppe ved huset 
med det røde tag. Det er egnssamlingen, der 
holder til der. Faktisk i alle bygningerne vi kan se 
på billedet. Huset ligger lige vest for 
Dagli’Brugsen i Tranum.  

Egnssamlingen er et stort museum med ting fra 
området og lidt til. Fra dagligstue til køkken til 
værksted. Skomager, smed, landbrug og meget 
andet. En spændende samling af ting og historier 
fra den gamle Lerup-Tranum kommune.  

Vi fik en guidet tur af Jens, som arbejder der oppe 
og som bor i Bratbjerg.  

En af de første ting vi mødte, var en tændt 
brændeovn og en stor væg med billeder af gårde 
fra egnen. ØsterKrogen var der også. Det var min 
bedstefars gård. Den findes ikke længere, men nu 
er der bygget et fint rødt stuehus på grunden.  

Det var et meget spændende besøg, hvis man er 
lidt historisk interesseret. Det er jeg, da min 
tilknytning til egnen er indlysende, da jeg er født i 
Bratbjerg og mine bedsteforældre har boet i 
Krogen i mange år. 

Der findes også et sognearkiv, hvor man kan 
sætte sig ind og læse i arkivalierne. De er ikke på 
nettet, men det kommer måske en dag.  

Postkasser 

Der er sat to nye stativer op til vores postkasser. 
De berørte er orienterede. Postkasserne bliver 
fremover samlet, så hvert postkassestativ 
indeholder postkasser fra én vej, og ikke flere, 
som det er nu. Det er den enkelte, der skal flytte 
sin postkasse, så alle, der skal flytte, har fået en 
pose med skruer til formålet. De to nye stativer 
kommer til at stå ved Dådyrvej og midt på krogen 
ved nummer 42. 
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Det er stadig koldt om natten. 

Sommertid 

Nu er det forår og her i marts måned sættes 
urene en time frem den 27. marts. Det gør at 
morgenen bliver en time tidligere, men aftenen 
bliver en time længere. Det er bare så fint med en 
lun aften, med lys lidt længere. Viben er kommet, 
lærken synger og fuglekoret er begyndt at give 
lyd fra sig. 

Der er kommet vand i søen, så den har normal 
højde. 

 
Egetræerne venter lidt med at forny bladene. 

Har I noget at fortælle? 

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 os i bestyrelsen. I kan finde os 
på hjemmesiden. 

 

 

Gode tegn og der kommer flere, flere tegn på 
forår og lunere vejr. 

mailto:mail@grundejer-krogen.dk
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Hjemmeside og facebook 
• Man er altid velkommen til at skrive noget, 

som kunne havne på facebook eller vores 
hjemmeside.  

• 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 

 

 

Nedenfor er et kort, som beskriver hvem vi er. 

 

mailto:jki@grundejer-krogen.dk?subject=Medlemsinfo

