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Møde nummer 3 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 11. februar 

2019. Det foregik hos Claus Larsen. 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Claus Larsen x  

Jan Schultz  x 

Kirsten Hurwitz  x 

Jørgen Kiel x  

Grete Steffensen x  

 

Dagsorden 

 
1. Plan for vores grøfter  

2. Vedtægter 

3. Næste møde 

Referat af mødet 
Der har været sne og regnvejr. Der er vand på 

grundene og desværre er der nogen steder, hvor 

der har været rigeligt. Enkelte grunde er blevet 

oversvømmet. Heldigvis kun med meget 

begrænsede skader. 

 

Ad 1  
Vi indkalder grundejerne Egernvej 35, 37, 39 og 

41 til et møde eller kontakt, hvor vi fremlægger 

en plan for de grøfter, der skal graves på deres 

grunde.   

Vi laver en skrivelse, som vi ønsker bekræftelse 

på. Skrivelsen giver grundejerforeningen lov til at 

grave umiddelbart inde på deres grund.  Der skal 

graves en grøft, som afvander de pågældende 

grunde, samt binder vores hovedstreng sammen, 

sådan at der er udløb til vesterhavsgrenen og 

Limfjorden. 

Arbejdet foregår på grundejernes grund og på 

deres vegne, men grundejerforeningen står for 

regningen. 

Til formålet tager vi kontakt til en landmåler, som 

afsætter præcist, hvor vi kan grave. Vi har 

desuden, en entreprenør til at gøre arbejdet. 

Vi forventer at det bliver igangsat i løbet af de 

næste uger. 

 

Den blå stiplede linje indikerer, hvor vi skal have 

etableret en grøft, som skal være med til at 

afvande dette hjørne af området. Den grønne er 

de to afløb til henholdsvis Vesterhavet og 

Limfjorden, som dermed fører vandet videre ud 

af området.  

Det er kun en principskitse og ikke en eksakt 

tegning. 
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Ad 2 

Vi har fået en kritisk gennemgang af vores 

vedtægter og er ved at have den udgave, som 

skal præsenteres på generalforsamlingen. 

Vi har fået tilsendt et udkast, som er gennemgået 

kritisk både af Kirsten og en jurist. Der er lavet 

rettelser, men de fleste er sproglige. 

Kirsten beder om en tilbagemelding på hvad vi 

tænker om forslaget indtil videre. 

Ad 3 

Næste møde en gang i slutningen af marts – 

begyndelsen af april (30/3 eller 6/4). 

Vi finder en præcis 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  Alle i bestyrelsen orienteres 

 

 

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 

     

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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