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Møde nummer 1 
Mødet afholdtes den 7. aug 2022 kl. 13. Mødet 

blev afholdt hos Jørgen I. 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Claus Larsen x  

Kristen Molbo x  

Jørgen Kiel x  

Jørgen Isaksen x  

Paul Dalsgaard  x 

Dagsorden 
 

1. mødeindkaldelser 
2. it 
3. beskæring af træer 
4. ansvarsområder og arbejdsopdeling 
5. mail-adresser 
6. grøfter 
7. regnskabet 
8. postkasser 
9. Næste møde 

 

Ad 1 
I fremtidige mødeindkaldelser skal stå, at der skal 

gives besked til den, som afholder mødet.  

Ad 2 

Vores family løsning er ikke på plads. Der er ting, 

der driller. Jørgen K undersøger nærmere og vi 

får rettet snarest. 

 

Løsningen skal desuden flyttes til en 

grundejeradresse, hvilket den ikke er nu.  

Det samme gælder vi hjemmeside. (den er flyttet 

nu) 

Ad 3 
Kristen retter henvendelse til kommunen 

omkring grene, der hænger ud over vejbanen. 

Problemet er at de kan spærre eller 

besværliggøre for kørsel med fx renovationsbiler 

eller andre med ærinde, som fylder lidt ekstra. 

 

Det kommende nyhedsbrev kommer til at 

indeholde mere information om ret og pligt, men 

også om hvad rammerne er. 

 

Ad 4 
Arbejdspapir fra Paul, Jørgen I og Jørgen K lægges 

på hjemmesiden.  

Årshjulet skal bearbejdes til næste gang. Det 

ligger lige nu hos Jørgen K som en række 

aktiviteter, som vi udfører og derfor skal huske. 

Jørgen reviderer årshjulet så det passer med 

virkeligheden. 

Kristen laver et standard dagsorden til fremtidige 

indkaldelser til bestyrelsesmøder. 

Ad 5 
Hjemmesiden skal opdateres. Det er detaljer, 

som ikke er opdateret. ASAP.  

Forsiden skal opdateres så der kun er mail 

(fællesmail) på forsiden. Fællesmail skal være den 

foretrukne kommunikationskanal. 

Ad 6 
Lerskovvejens grøft, der støder op til den østlige 

ende af vores område.  

Vi har besluttet at vi overtager vedligeholdelsen 

af denne grøft, efter at aktieplantagen rydder 

bredden, så den er klar til oprensning. 

Vi orienterer vores bredejere ved Lerskovvej. 
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Vores grøfteprojekt sættes i gang i uge 32, hvor vi 

regner med at alle godkendelser og tilladelser er 

på plads. I skrivende stund er projektet i gang. 

ad 7 
Der er ikke nogen bemærkninger til regnskabet, 

som vistes ved mødet. 

Ad 8 
Brovst blikvare er gået konkurs. Vi undersøger om 

vi kan finde et restlager eller vi finder på en 

løsning, der giver et ensartet udtryk, når eller hvis 

problemet opstår.  

Ad 9 
Eventuelt 

 

Næste møde er 13. november kl. 13, hvor vi 

mødes hos Claus. 

 

Referent 
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær. 

Efter godkendelse af dette referat lægges det på 

hjemmesiden.  
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Bestyrelsen 

Kontaktoplysninger 
Navn Init Rolle i 

bestyrelse 
E-mail Telefon Adresse 

Claus Larsen CL Formand Claus@grundejer-krogen.dk  2046 0343 Krogen 26 

Jørgen Kiel JK Næstformand 
og sekretær 

jki@grundejer-krogen.dk 2532 1725 Dådyrvej 11 

Kristen Molbo KM Kasserer kristenmolbo@grundejer-krogen.dk 4032 4906 Egernvej 48 

Jørgen Isaksen JI  isaksen@grundejer-krogen.dk 8161 9077 Egernvej 60 

Paul Dalsgaard PD  dalsgaard@grundejer-krogen.dk 2281 4932 Rævehøj 4 

Foreningen   mail@grundejer-krogen.dk    

 

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er  
Arbejdsområde CL KM JK JI PD 

Mødeindkaldelser      

Hjemmeside, Facebook, 
instagram 

     

Referater, nyhedsbreve      

Kloakering      

Vandløb      

Grøfter      

Holder opsyn med området      

Postkasser (navneskilte og 
kasse) 

     

Veje og rabatter       

Regnskab, kontingent og 
betaling af fakturaer 

     

Dataansvarlig      

 

FaceBook: Vores gruppe på facebook 

hedder Grundejerforeningen Krogen eller 

GFKrogen. Gå ind på gruppen og en af 

gruppens medlemmer vil godkende dig.  

Find os også på Instagram under navnet 

KrogenTranum9460 
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Bilag til referat 

 


