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Møde nummer 1 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 10. august 

2018. Det foregik hos Kirsten Hurwitz. 

Tilstede 
 

 
 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Claus Larsen x  

Jan Schultz x  

Kirsten Hurwitz x  

Jørgen Kiel x  

Grete Steffensen x  

 

Dagsorden 

 
1. Info fra Claus 

2. Info fra Jørgen 

3. Info fra Kirsten 

4. Info fra Grete  

5. Info fra Jan 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

Referat af mødet 

 

Ad 1  
Claus havde en hilsen med fra en grundejer, som 

er flyttet, med tak for mange gode år. Og tak til 

bestyrelsens for dens arbejde. 

En masse positive tilbagemeldinger på vores mail 

omkring afbrændingsforbuddet. 

Vi har oplevet nogle vandure, der er gået i 

stykker. Resultatet er at vandet fosser ud af uret. 

Eller at hele metret skydes ud. Vi opfordrer til lige 

at kigge til måleren og konstatere at alt er godt. 

Er der problemer skal grundejeren kontakte 

Jammerbugt forsyning 

på telefon 7257 9920 

eller en fra 

bestyrelsen. 

Vores grundejere er 

blevet gode til at kigge 

efter hinandens huse 

og melde tilbage til os eller ejeren, når der er 

noget galt. Vi har flere eksempler på fejl, som er 

blevet opdaget. 

De sidste stimarkeringer er sat op. Find dem når 

du går tur i vores område.

  

Dådyrvej er blevet en vej med meget få 

støvgener. Selv her i det meget tørre forår og 

sommer virker vores tiltag meget effektivt. 

På generalforsamlingen var der flere, som havde 

problemer med at høre. Det vil vi arbejde på at 

ændre og gøre bedre. Vi tænker, det kan løses 

med en mikrofon og en højtaler. 

Ad 2 
En sidste opdatering på mailadresser. Vi har 133 

ud af 148 grundejeres mailadresser. Det er meget 

smukt og gør det let at komme i kontakt med 

dem.  

Vi begynder at arbejde med persondata. Jørgen 

kommer med et oplæg til at få alle vores 

grundejeres accept på benyttelsen af deres data 

og en, måde hvorpå vi kan kommunikere på uden 
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at det giver problemer med GDPR 

(persondataforordningen). Vi tænker at benytte 

den metode, som vi ville bruge til at give 

fuldmagt. 

Vi arbejder med at bruge en googledrev til fælles 

indgang til vores data og til deling af data, som er 

følsomme. Jørgen sender en procedure til 

implementeringen af dette tiltag. 

Snart skal vi udsende meddelelse om 

generalforsamlingen og kontingent 

indbetalingen. Jørgen og Kirsten koordinerer 

dette i den kommende tid. 

Vi snakkede om at græskanterne skal slås. Vi er 

desværre nødt til det af hensyn til vores grusveje. 

Vores grusveje kan ikke holdes med en meget 

frodig bevoksning. Det handler også om udsyn og 

oversigt i sving, Brandsikring er også en væsentlig 

årsag. Høj græs kan forårsage brand, hvis der 

parkeres.  

Inden næste møde udsendes information om 

nyhedsbrevet til grundejerne. Det rundsendes 

internt i bestyrelsen inden udsendelse, for at 

undgå misforståelser og for at få de sidste gode 

ideer med i nyhedsbrevet. 

 Ad 3 

Vi går i gang med at arbejde videre med vores 

vedtægter. Kirsten vil i løbet af efteråret og 

vinteren komme med de sidste rettelser i forhold 

til de vedtægter, som vi er nået til. Der var et par 

spørgsmål, som vi skulle undersøge og et par 

uklarheder vi skulle have opklaret. 

Vi snakkede om en forsikringen i mod 

grundvandstigning. Vi er ved at undersøge, hvilke 

betingelser denne forsikring har og hvad den 

koster. 

Ad 4 

Der var et par postkasser der skal opdateres, men 

ellers ikke noget fra Grete. 

Ad 5 

Jan viste en plan for første trin omkring grøfter. 

Vi starter med bunden af Egernvej, som er 

hårdest ramt. Dette så vi sidste vinter, hvor 

vandet stod højt. 

Vi skal have lavet nogle aftaler med grundejerne, 

som berøres. Dem skriver vi til i løbet af efteråret. 

 

Den røde linje indikerer, hvor vi skal have 

etableret en grøft, som skal være med til at 

afvande området. Det er kun en skitse og ikke en 

eksakt tegning. 

Ad 6 

Intet under 

eventuelt. 

Ad 7 

Næste møde en gang i slutningen af oktober – 

begyndelsen november. Vi finder en dato senere. 

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 

Jan Schultz JS Næstformand jan@grundejer-krogen.dk  2071 1210 Egernvej 21 

Kirsten Hurwitz KH Kasserer kirsten@grundejer-krogen.dk 4043 0351 Rævehøj 6 

Jørgen Kiel JK Sekretær jki@grundejer-krogen.dk  2532 1725 Dådyrvej 11 

Grete Steffensen GS Opsyn grete@grundejer-krogen.dk  2127 3984 Krogen 28 

Foreningen mail@grundejer-krogen.dk   

 

 

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er  
Arbejdsområde CL JS KH JK GS 

Møde indkaldelser      

Eniig og Stofa      

Hjemmeside, Facebook, 
instagram 

     

Referater, nyhedsbreve      

Kloakering, vandløb      

Grøfter      

Holder opsyn med området      

Postkasser (navneskilte og 
kasse) 

     

Veje og rabatter       

Flisning      

Regnskab, kontingent og 
betaling af fakturaer 

     

 

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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