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Møde nummer 2 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 12. 

november 2017. 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. Drøftelse af mail fra grundejer på dådyrvej 

2. Opdatering af adresseliste 

3. Svarstrategi på mails fra grundejere 

4. Status på sti og skilter 

5. Ordensregler 

6. Vedtægter 

7. Netbank 

8. Eventuelt 

a. Telemast 

b. Honorar 

c. Nyhedsbreve 

9. Næste møde 

Referat af mødet 

Ad 1  
Vi har fået en mail fra en grundejer på Dådyrvej. 

Vi får ros for belægning, der dæmper støv. Ejeren 

vil også gerne have hastigheden dæmpet, fordi 

der køres for stærkt på strækningen. 

Vi har en intention om at ved renoveringen af 

vejen i foråret også indebærer støvdæmpende 

kemi som sidste år. 

Med hensyn til hastigheden er sagen 

gennemarbejdet og afsluttet i 2013 med det 

resultat at vi ikke får hastigheden særskilt nedsat. 

Ad 2 
Vi har kun 18 e-mail, som ikke er oplyst. Det er 

rigtig flot. 

Vi snakkede lidt om etableringen af et 

googledrev, til fælles dokumenter. 

Vi snakkede om at vi til generalforsamlingen vil 

udlevere et dokument, der indeholder de 

oplysninger vi har, for at finde fejl, der kan have 

sneget sig ind. 

Ad 3 

Vi svarer på mails der kommer ind i vores 

mailboks. Vi svarer altid på en måde så folk ved 

der sker noget i sagen. Der kommer et konkret 

svar eller at vi arbejder videre med problemet. Vi 

svarer ikke at der ikke sker noget.  

Vi konfererer om, hvem der svarer – som 

hovedregel er det Claus med kopi til os andre. 

Ad 4 

Der er indkøbt skilte og pæle til stimarkering på 

egernvej. Disse opsættes snarest og inden påske 

2018. Jan og Claus sætter pælene op. 

Ad 5 

Vi snakkede om at vi lidt efter lidt at udarbejder 

regler for forskellige ting, der kunne være 

praktiske. Det handler om brandbælter, drivhuse, 

haveanlæg, hvordan vi orienterer udlejere og så 

videre. Vi lægger det på hjemmesiden, som de 

dukker op. Vi er meget åbne over for forslag til 

indhold fra grundejerne. I følge vedtægterne kan 

bestyrelsen udarbejde ordensregler, hvilket vi 

kun vil gøre i nødvendigt og begrænset omfang. 

Ad 6 
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Vi er i gang med at formulere nye ændrede 

vedtægter og arbejdet skrider frem. Vi regner 

med at kunne præsentere ændringerne på 

generalforsamlingen. Der pågår derefter en 

procedure for at disse ændringer kan træde i 

kraft, som nye vedtægter. De skal godkendes af 

generalforsamlingen og Jammerbugt kommune. 

Ad 7 

Vi skal have et CVR-nummer og forholde os til 

nogle ændrede regler. Det koster os ca. 500 

kroner om året. Det indbefatter benyttelse af 

netbank og en forsikring. Kirsten er på sagen. 

Ad 8 

Telemast. Der er ikke nogen endelig afklaring på 

etablering af telemasten. Vi arbejder med 

dækningsbehovet i Jammerbugt kommune i en 

arbejdsgruppe. 

Honorar.  Der udbetales honorar til bestyrelsen 

inden jul. Vi har fordelt de 10.000 kr. som 

bestyrelsen har valgt skal fordeles til alle ud fra 

nogle præmisser. Fordelingen kommer til at 

fremgå af regnskabet. 

Nyhedsbreve. De er under udarbejdelse. 

Ad 9 

Næste møde planlægges til at ligge i foråret, hvis 

ikke der sker noget, så vi indkalder før. 

Det bliver eventuelt den 24. marts eller den 7. 

april. Mere om dette 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      

BredbåndNord og stofa      

Hjemmeside, facebook, 
instagram 

     

Referater      

Kloakering, vandløb      

Grøfter      

Holder opsyn med området      

Postkasser (skilte og kasse)      

Veje og rabatter       

Flisning      

Regnskab, kontingent og 
betaling af fakturaer 

     

 

FaceBook: Grundejerforeningen Krogen hedder vores gruppe på facebook. Gå ind på gruppen og en af 

gruppens medlemmer vil godkende dig. 
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