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Møde nummer 1 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 8. august 

2021 kl. 13. Mødet blev afholdt hos Claus. 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Claus Larsen x  

Kristen Molbo x  

Jørgen Kiel x  

Jørgen Isaksen x  

Paul Dalsgaard x  

Dagsorden 
 

1. Velkomst 
2. Konto 
3. Grøfter 
4. Hjemmeside 
5. Fordeling af honorar 
6. diverse 
7. Næste møde 

 

Ad 1 
Vi byder de nye velkommen til bestyrelsen.  
Hører lidt om hvad forventningerne er. 
Paul kunne godt tænke sig at hjemmesiden 
indeholdt lidt om den nye naturpark og så høre 
lidt om de projekter der kører. Vi skal gøre vores 
område interessant. 
Jørgen I vil gerne være med til at udbygge vores 
hjemmeside og facebook.  Vi kunne finde noget 
af det materiale, der findes (det vil sige 
beskrivelser af området) og lave lidt omtale af 
det. Vi kender til Tranum borgerforening, som 
kunne linkes til. De har også skrevet en bog, som 
kunne omtales. 
 
Velkommen til de to nye i bestyrelsen. 
 

Ad 2 
Papir er skrevet under og Kristen indleverer 
foreningsdokumentet til vores bank. Kristen tager 
sig af dette punkt fremover. Det skal indleveres 
hvert år til banken, på grund af hvidvaskloven. 
 

Ad 3 
Vores grøfte er sat lidt i stampe. Vi er ved at finde 

en plan b for vores projekt. Det som vi satsede på 

er blevet bremset er ser ikke ud til at kunne 

gennemføres. 

Vi arbejder videre med nogle af de andre 

problemer med vand, men også om der er en 

anden løsning på at få vandet væk fra den 

nordlige del af vores område. 

Ad 4 Hjemmeside 
Vi har brug for et sted at kunne dele vores 
dokumenter. Dels vil det være nemmere, men 
nogle af dokumenterne skal sendes med sikker 
mail, som vi ikke har.  
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Vi aftaler at bruge office family løsningen. En 
løsning med lagring og et par af 
officeprogrammerne, som dermed bliver 
tilgængelige for alle i bestyrelsen.  
Det etableres af jki i den nærmeste fremtid. 
 

Ad 5 
Vi benytter os af den fordeling, som vi hidtil har 

kørt med. Kristen beregner og fordeler honoraret 

til bestyrelsen. 

 

Ad 6 
For at undgå et påbud fra kommunen, skal det 
henstilles til grundejerne, at de klipper grene og 
fælder træer, der er til gene for trafikken og i 
særdeleshed kommunens skraldevogn.  
Kravene kan ses i affaldspjecen, der udleveres til 
grundejerne hvert år. Den kan ses her. 
 
Vi snakkede om nabolarm. Det er selvfølgelig 
irriterende, når naboer larmer. Det bedste vi kan 
komme med er at gå over og tale med dem. De 
fleste respekterer at dæmpe sig, når de får det at 
vide. 
 
Jørgen K, Jørgen I og Paul mødes for at snakke 
ideer til vores hjemmeside og for at komme lidt i 
gang med at samle noget materiale sammen.  
Ideer: 

 Træfældning 

 Bestyrelsens arbejde, årshjul og 
forretningsorden 

 Krogens historie 
 
Nyhedsbrevet til efter året begynder vi også at 
tænke på.  
 
Jørgen har en ide om, at sende et spørgeskema 
ud til alle grundejerne. Det arbejders der på. Der 
er mange grundejere vi ikke hører så meget fra 
og måske sidder nogen med noget, som kunne 
bidrage til vores arbejde. Måske gør vi noget som, 
der ikke er interesse for. Lad os se. 
 

 
 

Ad 7 
Næste møde den 28. november kl. 13.00 hos 
Kristen, Egernvej 48. 
 

Referent 
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær. 

Efter godkendelse af dette referat lægges det på 

hjemmesiden.  

 

 

https://www.jammerbugt.dk/media/3506829/affaldshaandbog-2021-sommerhuse-int.pdf
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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 

Møde indkaldelser      

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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