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Møde nummer 6 og 7 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 11. april 

2021 kl. 19. Mødet blev afholdt via teams. 

Der var også møde den 17. april kl. 15. Dette 

foregik også delvist via teams. 

 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Peter Flinch X (via teams)   

Claus Larsen X (via teams)  

Kristen Molbo X (via teams)  

Jørgen Kiel X (via teams)  

Jan Lohse Sørensen  x 

Dagsorden 
1. Generalforsamling 

2. eventuelt 

Ad 1, Generalforsamling 
Vi har besluttet ikke af afholde generalforsamling, 

som vanlig. Vi vil i stedet lave et møde med 

videoer og præsentationer. 

Jeg forsøger at lave en tidsplan med hvilke 

materialer, der skal sendes ud hvornår. Vi får 

lavet en tidsplan, der beskriver, hvornår hvad skal 

ske. 

Vi sigter imod en digital løsning et langt stykke 

vej. 

Jørgen skriver til suppleanter og revisorer og 

spørger om opstilling og eventuelt genvalg. 

Kristen snakker med Tranumstrand. Angående 

alternative datoer. 

Vi aflyser den 22. maj hos dem. 

Ad 2. 
Claus meldes til generalforsamling i SSJK 

 

Møde 7  

Vi mødes lørdag den 17. april kl 15.00 

Dagsorden 
1. Generalforsamling 

2. Siden sidste møde 

3. eventuelt 

 

Ad 1 
Der er kommet et forslag om ændring af 

kørselsforholdene på Egernvej eller 

Hjortevænget. Peter snakker med 

forslagsstilleren om at uddybe. 

Ad 2, Siden sidste møde  
Jeg (jørgen) har talt med suppleanterne til 

bestyrelsen og Susanne stiller op igen. Arne 

Schousboe stiller ikke op, da han mener han har 

gjort sin borgerpligt. Det er vi helt enige i – tak for 

indsatsen. 

Revisor stiller op igen, men revisorsuppleanten 

gør ikke. Vi takker også Christian Bach Iversen for 

indsatsen.  

Siden vi havde sidste møde er der sket det at 

forsamlingsloftet er løftet, sådan at den 11. juni 

er det på 100 mennesker indendørs. Det gør at vi 

laver om på vores beslutning om afholdelse af 

generalforsamlingen. 
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Vi undersøger og finder ud af at den 12. juni kan 

vi få plads på TranumStrand kl. 14.00. Det kunne 

vi. Den kører vi med. Der gælder i denne 

sammenhæng de sædvanlige corona regler. 

Vi sender indkaldelsen ud så hurtigt som muligt. 

Man skal have coronapas for at deltage. Det vil 

sige en negativ test, som ikke er mere 72 timer 

gammel eller en vaccination. 

Til generalforsamlingen skal man benytte 

mundbind, når man bevæger sig rundt. Men det 

er meningen at man skal sidde ned og dermed 

kan man undgå mundbind. 

Seneste nyt 
Formand Peter går af og genopstiller ikke. 

Jan genopstiller heller ikke. 

Vi skal huske at købe gaver ind til dem, som går 

af. Vi skal lige aftale hvem der gør hvad med dem. 

 

 

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 Konst. 
fmd. 

Claus@grundejer-krogen.dk  2046 0343 Krogen 26 

Kristen Molbo KM Kasserer kristenmolbo@grundejer-
krogen.dk 

4032 4906 Egernvej 48 

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

Jan Lohse Sørensen JS  jansoerensen@grundejer-
krogen.dk  

2234 6965 Hjortevænget 43 

Foreningen   mail@grundejer-krogen.dk    

 

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er  
Arbejdsområde CL CL KM JK JS 

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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