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Det tredje nyhedsbrev 
Dette er det tredje nyhedsbrev, som er foran jer. 
Det er ikke altid, at der er meget at skrive om, 
men, jeg har været lidt rundt i krogene og så 
kigget lidt på Krogen. Det er derfor lykkedes 
endnu en gang, at samle lidt stof til 
nyhedsbrevet. Jeg håber I finder nyhedsbrevet 
læseværdigt, og at I glæder jer over at høre fra 
Grundejerforeningen. 

 

Vandure 
Som, vi skrev i et referat, har nogle få oplevet at 
deres vandure er gået i stykker - sådan rent 
fysisk. Vi håber, det kun har været tale om et par 
fejlproducerede målere. Vi håber ikke, at der er 
flere, der skal opleve at få en meget stor 
vandmængde lukket 
ud på grunden, med 
risiko for at få vand i 
huset. Der har hidtil 
kun været lidt ulemper 
og ikke en masse 
skader endnu. 
Heldigvis er 
grundejerne gode til at kende naboen eller sige 
det til bestyrelsen, sådan at vi kan begrænse 
skaden. Der er lidt mere info i referatet fra den 
28. oktober på hjemmesiden. 

Tørke 
Sidste år skrev vi om vand, som den store 
udfordring dette år. Det blev det også i år, men 
på en helt anden måde. Den ekstreme tørke og 
de høje temperaturer vi har oplevet har 

selvfølgeligt været dejligt, men, der har været en 
masse ulemper forbundet med det. Vi har kun 
hørt om få, der ikke har kunnet finde ud af det 
afbrændingsforbud, der blev indført. Vi har 
savnet det at grille, men kan heldigvis godt forstå 
faren ved det. Det har været et stort savn for os, 
der godt kan lide det. Vi holder af vores område 
så hjælper meget i forståelsen.  

Tørken har også betydet, at der er træer, der er 
gået ud. Det er få, og det er heldigvis noget, der 
kan erstattes af nye. Somrene fremover skal 
selvfølgelig ikke være som i år, men det er vist 
ikke noget vi kan stemme om. 

Der er stadig tørke, selv om vi har fået en del 
vand siden midten af august. Uden for vores hus 
er en grøft, som plejer at holde sommerpause, 
men den er stadig ikke i gang, som den plejer. Det 
betyder, at der nok ikke er kommet det vand, der 
plejer. Vi kan se det på søerne i området. Der 
mangler 30 – 60 centimeter vand i disse søer. 
Paradoksalt nok blev der sidste år etableret 
overløb på nogle af søerne. De hænger og svæver 
i den blå luft og ser arbejdsløse ud. Det retter sig 
med tiden. Næste forår og sommer kan vi ikke 
forudsige, men vi må nøjes med at glæde os til 
det. 
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Grøfter  

 

Billedet herover er fra Egernvej, hvor der er 
fældet træer i forbindelse med reetableringen af 
nogle grøfter. Vi skal have etableret en afvanding, 
der virker sådan, at vi, i tilfælde af meget 
vandrige somre eller vintre, kan få ledt vandet 
væk og ud i det offentlige system, hvor vandet 
kommer det rigtige sted hen. Det er en lidt større 
opgave, vi er gået i gang med, med kabler, gamle 
grøfter og rørlægninger. Lidt efter lidt håber vi, at 
vi får vores grundejere sikret mod grunde med 
stående vand og fugtighed, ud over det, der skal 
være, når det regner meget eller sneen har lagt 
sit tæppe på jorden. 

Desværre bliver vores adgangsveje stærkt 
belastede af de tunge maskiner, som bliver brugt. 
Vi vil derfor i bestyrelsen henstille, at man bruger 
små maskiner og at disse maskiner ikke vejer 
mere en 15 tons totalvægt. Det er mere 
skånsomt for vores veje og grunde, der ellers vil 
lide overlast. Grundene og vejene skal jo helst 
være i den oprindelige gode stand, de er i nu, 
efter arbejdet. Grundejerne er ansvarlige for at 
det sker.  

Tyveri og indbrud 
Vi har i foreningen været forskånet for at vores 

sommerhuse er blevet udsat for tyveri. Der har 

dog været et par indbrud på Egernvej i to huse. 

Så der er altså en grund til at være påpasselige 

med, at se efter andres huse og at sikre jeres 

egne på en god og fornuftig vis. Vi håber ikke, det 

bliver et problem, som vi skal til at arbejde mere 

konkret med. 

Når du kommer til krogen igen 
Brug de store asfalterede veje, når du kommer 
til Krogen.  

Kast lige et blik ind til naboen og se hvordan det 
ser ud. Nyd så området og glæd jer til resten af 
jeres ophold og til vinteren. 

Måske er naboen ny, så benyt lejligheden til at 
sige goddag og velkommen. 

Et område, hvor der altid er nogen, bliver mindre 
attraktivt for folk, der ikke kan kende forskel på 
dit og mit.  

Vi regner med, at der er folk i Krogen. Der er 
aldrig helt tomt. Dels er der fastboende og så 
dem, der ikke kan lade være med at komme (der 
er heldigvis mange gode grunde til at komme), så 
det er jo godt. 

Persondataforordningen 
Alle har hørt noget om GDPR. Mange har 
modtaget et utal af mails omkring den nye 
persondataforordning. Den 25. maj 2018 trådte 
en ny lov i kraft, omkring alle de personlige data, 
som vi har alle mulige steder. 

Vi er ved at kigge på hvordan vi skal forholde os 
til det. Heldigvis har vi meget få data og vi har 
kun nogle få punkter, hvor vi skal gøre noget 
særligt for, at vi overholder gældende lovgivning. 
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Kantareller 
Vi går ofte ture i området og det er en stor 
fornøjelse. Vi finder mange spændende ting 
derude og herunder svampe. Det er ikke alle der 
er fortrolige med svampe. Det er vi heller ikke, 

men vi er ikke bange for at kigge eller lugte til en 
svamp. Vi tager et billede eller har en bog med på 
gåturen. Så finder vi ud af, om det er noget, der 
kan spises eller en svamp, der bare skal ses. 
Kantareller har vi lært at kende og det er for 
noget godt. Man får noget rigtig godt ud af 
kantareller. Det kan være noget tilbehør til kød, 
eller lidt godt til at lægge på franskbrødet. Vi har 
altid en pose eller en kurv (lille) med ud at gå, og 
det er meget sjældent vi bliver snydt. Det er nemt 
at finde opskrifter, så derfor lad jer inspirere og 
nyd den gavmilde natur, vi har rundt omkring os. 
 

Sidste afsnit  

Det var det sidste afsnit i dette tredje 
nyhedsbrev. Til foråret kommer der et nyt, så I 
kan følge med i Krogen, selvom I ikke er der. 

Bestyrelsen og undertegnede ønsker jer alle en 
rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Udarbejdet af  
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel 
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