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Møde nummer 2 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 27. 

november 2021 kl. 15 - 17. Mødet blev afholdt 

hos Kristen. 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Claus Larsen x  

Kristen Molbo x  

Jørgen Kiel x  

Jørgen Isaksen x  

Paul Dalsgaard x  

Dagsorden 
 

1. Orientering fra Claus 
2. Orientering fra Kristen 

a. Regnskab 
b. Grøfter 

3. Orientering fra Jørgen K 
4. Orientering fra Jørgen I og Paul 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 

Ad 1 
På egernvej er der blevet klippet i nogle træer. 
Husk at lægge en seddel til de andre grundejere 
eller fortæl, når du ser dem, at nogle træer er 
justeret. 
 
Vi har fået renset nogle kloakker. 
Vedligeholdelsen af vejen har så gjort, at det var 
vanskeligt at finde brønden ude i vejen. Det er 
derfor en god ide at orientere sig om hvor 
brøndene er eller eventuelt fjerne grus ovenpå 
dækslet, så det er nemt at finde brønden, hvis 
det skulle blive nødvendigt. 
 

Claus spørger hvad vores holdning er til de store 
sommerhuse, som er planlagt i den veste ende af 
Krogen.  

• Det gavner omsætningen i brugsen og 
andre forretninger i området 

• Restauranten nede ved stranden kan 
måske bedre løbe rundt med flere 
sommerhuse i nærheden 

• Vi spørger os selv om området kan tåle 
en større belastning med trafik, 
mennesker og måske støj – uden at 
særkendet for området bliver ødelagt 

• Bliver der mere trafik ad krogen eller 
bliver til og fra sommerhusene ordnet via 
vestkystvejen og strandvejen via Tranum. 

 
Så rundt om bordet har vi ikke en specifik 
holdning til de store sommerhuse. Det er lidt for 
og i mod. 
 

Ad 2 
Ad a. Kristen har en opdateret oversigt over 

regnskabet med. Den kigger vi på. Regnskabet 

det følger vores forventninger. Så det er ok. 

Ad b. Vi har skrevet ud til en række grundejere. 

Det er dem med grunde i den nordlige ende af 

Hjortevænget og Egernvej.  Vi har spurgt ind til at 

få lov til at grave en grøft i kanten af deres grund.  

Vi har fået tilbagemeldinger fra disse grundejere, 

som vi konkluderer ud fra. Ud fra de planer vi har, 

vedtager vi at arbejde med at få tilladelser og pris 

på det et projekt, som i første omgang bliver den 

nordlige del af Hjortevænget, hvor de har et stort 

problem med vand på grundene.  

Foråret skal derfor bruges på at få detaljerne på 

plads, så vi på generalforsamlingen 2022 kan 

beslutte projektet til gennemførelse. 

Ad 3 
Vi har nu en family-løsning fra microsoft. Den skal 

hjælpe os til at dele dokumenter uden at de skal 
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sendes rundt, hvilket ikke altid er godt. Der har 

været et par knyster, som vi forsøger at finde ud 

af. 

Vi gør opmærksom på at vi gerne vil kontaktes på 

mail. De fleste ting er ikke hastesager, så der vil vi 

gerne kontaktes på vores fælles mail@grundejer-

krogen.dk. Denne mail sendes rundt til alle i 

bestyrelsen. Så er alle orienteret. Svaret på 

forespørgslen kan også ses af alle i bestyrelsen. 

Det synes vi er smart og meget praktisk. 

Ad 4  
Paul og Jørgen I har arbejdet med et forslag til 

ændring af vedtægterne i forhold til vores roller i 

bestyrelsen.  

Paul og Jørgen fortæller og viser deres forslag til 

bestyrelsen. Vi drøfter lidt forskelligt og bliver 

enige om at vi nok skal arbejde lidt videre med 

forslaget.  

Ad 5 
Deklarationerne, som flere kender er fra 1972. I 

2022 er det altså 50 år siden at vores 

grundejerforening blev oprettet. Det er en 

anledning til at fejre, så Claus spørger om ideer til 

fejringen, som vi kan tage med til næste 

bestyrelsesmøde. 

Ad 6 
Næste møde er søndag den 6. februar klokken 13 

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 

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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