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Møde nummer 3 
Dette bestyrelsesmøde skulle være afholdt den 6. 

februar, men måtte udsættes på grund af to 

tilfælde af corona. 

Mødet afholdtes derfor den 20. februar 2022 kl. 

13 - 15. 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. 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 

a. Bestyrelsesmøde 
b. Påskefrokost 

 

Ad 1 
Flishugger 
Vi har fået en forespørgsel om foreningen kunne 
have en flishugger til udlån/leje. Vi er ikke af den 
opfattelse, at foreningen skal have den indkøbt til 
foreningens medlemmer. Vi vil i stedet henvise til  

• Industrivejens maskinudlejning i Aabybro 

• Skovmand & Co (2533 5186) 

Kloakdæksler 

Vi oplever at kloakdækslerne i den offentlige 

kloakering efterhånden bliver svære at finde, 

fordi vi har lagt grus på vejene.  Vi gør det at 

forsyningen bliver kontaktet, når vi finder lave 

dæksler. De vil så hæve dækslet med en ring, de 

lægger på. Så kan vi igen se dækslet. 

 
Postkassestativerne 

Disse er ved at være på plads nu. Vi håber at vi 

inden sommerferien får rejst de nye stativer, som 

gør at hver vej får sit stativ. På dette tidspunkt 

organiserer vi flytningen og hjælper. Vi har ikke 

en hovednøgle til at postkasser, så de skal låses 

op af ejeren, når de skal flyttes eller nøglen skal 

være tilgængelig for os, så vi kan flytte 

postkassen. Mere om det senere. 

 

Ad 2 
Grøfter 

Nu kører vores grøftesag videre. Vi er ved at 

indhente tilbud på den del vi skal have lavet. 

Til generalforsamlingen fremlægges den endelig 

plan til godkendelse af generalforsamlingen. 

 

Regnskab  

Bestyrelsen har godkendt regnskabet, som 

herefter sendes videre til revisor for endelig 

godkendelse. Regnskabet udsendes med 

indkaldelsen til generalforsamlingen til alle 

grundejerne. 

 

Ad 3 
It-system 

Vores office365 family er ved at være på plads. 

Jørgen K og Jørgen I kigger på det sidste.  

Opdatering på hjemmesiden og facebook 

På facebook, skal der gøres opmærksom på at det 

ikke er en side, hvor bestyrelsen kontaktes. Der 

indsættes oplysninger om kontaktmailen til 

bestyrelse. 

http://www.aabybromaskinudlejning.dk/
https://www.facebook.com/skovmandogco
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På hjemmesiden gøres der mere opmærksom på 

hvilke veje, foreningen dækker. Mange tror at 

grundejerforeningen Krogen dækker hele Krogen 

men det gør den altså ikke. 

 

Ad 4 
Vi diskuterede et oplæg omkring ændringer af 

vedtægterne. Vi undlader i første omgang at lave 

om på vedtægterne. 

Vi snakker så om at lave en forretningsorden, 

med mere struktur og årsrytme. Med forslaget 

fra Jørgen I og Paul kunne det konstrueres.  

Der afholdes et møde imellem Jørgen K, Jørgen I 

og Paul, med henblik på at finde en løsning. Det 

vil sige i første omgang en forretningsorden og en 

et årshjul.  

Ad 5 
Fælles mail 

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 

mail@grundejer-krogen.dk. Denne mail sendes 

rundt til alle i bestyrelsen. Så er alle orienteret.  

Svaret på mailen kan også ses af alle i 

bestyrelsen. Det synes vi er smart og meget 

praktisk. 

Ad 6 
Bestyrelsesmøde 

Næste møde er den 10. april kl. 11 hos Jørgen. 

 
Påskefrokost 

Påskefrokosten er også den 10. april kl. 13. Her er 

den bedre halvdel inviteret med. Afholdes hos 

også Jørgen.  

Referent 
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær. 

Efter godkendelse af dette referat lægges det på 

hjemmesiden.  

 

 

mailto:mail@grundejer-krogen.dk
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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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