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Møde nummer 5 
Mødet afholdtes den 7. maj 2022 kl. 11. 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. forretningsorden 
2. ssjk og formandsmødet 
3. eventuelt 
4. Næste møde 

 

Ad 1 
Vi diskuterede et forslag til formulering af 

fordelingen af arbejdsopgaver i bestyrelsen. 

Forslaget er ikke færdigt, men Jørgen I og Paul 

tager et møde og får afklaret de sidste rettelser. 

Det endelige tager vi med til vores første 

bestyrelsesmøde efter vores generalforsamling, 

hvor forslaget drøftes og endeligt vedtages. 

Vi skal have formuleret noget omkring 

kommunikation – jki formulerer det til det 

samlede dokument om bestyrelsens arbejde. 

Vi talte om at næste år skal der laves en slags 

statusliste med løbende opdatering  

• Regnskab/Budget 

• Løbende sager 

Årshjulet har jeg eksporteret til en wordfil, men 

det skal bearbejdes til den huskeliste det er. 

Ad 2 
Claus og Kristen har været til generalforsamling i 

SSJK, som er en foreningen imellem 

grundejerforeningen og kommunen. Referatet af 

mødet kan findes her. 

Der var ikke nyt i forhold til vores forening. Vi skal 

diskutere om vi fremover skal være medlem, men 

med et kontingent på kun 250,- kr. tynger det 

ikke i vores budget. 

Der er formandsmøde indkaldt af kommunen. 

Her deltager Claus og Jørgen. Det afholdes den 

25. maj kl. 19 i Han Herreds idrætscenter. 

Ad 3 
Vores cvr-nummer skal flyttes. Vi skal finde ud af 

hvordan vores forening skal registreres så den 

ikke kolliderer med private interesser. 

Ad 4 
Næste møde er til generalforsamlingen, hvor vi 

lige mødes.  

 

Referent 
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær. 

Efter godkendelse af dette referat lægges det på 

hjemmesiden.  

 

 

 

https://ssjk.dk/referater/generalforsamling.html
https://ssjk.dk/referater/generalforsamling.html
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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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Bilag til referat 

 


