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Møde nummer 1 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 19. oktober 

2019. Det foregik hos Preben Gottliebsen. 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Preben Gottliebsen x  

Peter Flinch x  

Kirsten Hurwitz  x 

Jørgen Kiel x  

Grete Steffensen x  

 

Dagsorden 
1. Vedligeholdelse af veje og grøfter 

2. Årshjul i bestyrelsen 

3. Forretningsorden 

4. Nyhedsbrev 

5. Arbejdsdeling 

6. Opfølgning på hvordan tingene går 

Referat af mødet 

Ad 1  
Vi arbejder med kommunen om at få præciseret 

og beskrevet de to grøfter, som vi har lavet og 

skal til at lave, så de kan indgå i deres system 

over grøfter. Lige nu kan vi kun planlægge, fordi, 

der er for fugtigt til at arbejde med maskiner. Vi 

har haft en mand ude og måle koter, så vi præcist 

kan afsætte dybder og fald på de to grøfter, vi 

arbejder med lige nu. 

 

Vi ser nye områder, der skal arbejdes med, når vi 

går rundt og Peter er i gang med at afdække 

næste projekt, så flere kan gå tørskoet rundt. 

Nogle steder skal der ryddes, for at vi kan komme 

videre. Vi tager kontakt til berørte grundejere. 

Vi plejer at ordne veje her op til ferien i uge 42. 

Det er blevet lidt forsinket. Veje og kanter bliver 

ordnet her i løbet af oktober – november. Det er 

aftalt med vognmanden, som gør det. 

Ad 2 
Vi har udarbejdet et årshjul, som vi vil bruge i 

bestyrelsen til at huske de ting, som vi skal. Det er 

især nyttigt, når vi får udskiftninger i bestyrelsen, 

men også, når vi hjælper hinanden.  

Ad 3 
I 2018 indførte vi en forretningsorden, som 

kridter banen op for hvordan vi arbejder i 

bestyrelsen. Der er et par vigtige punkter i 

forhold til grundejerne: 

 Når I henvender jer til bestyrelsen så gør 

det via mail@grundejer-krogen.dk. Så får 

alle i bestyrelsen besked om det I vil. 

Svaret bliver også sendt til alle til 

orientering.  

 Skriv gerne til os hvis noget skal op i 

bestyrelsen. Vi prøver at annoncere når vi 

holder møde, så I ved hvornår vi kan 

behandle jeres forespørgsel.  

 Hvis noget er akut så brug 

telefonnumrene på hjemmesiden (eller 

sidst i dette referat). Husk vi har fået ny 

formand. 

Ad 4 
Vi er i gang med nyhedsbrevet, som kommer på 

hjemmesiden i november. Heldigvis er vores 

natur heroppe skøn hele året rundt, så der skal 

nok blive en fint nyhedsbrev også denne gang. 

Ad 5 
Der er ikke så mange ændringer til vores 

fordeling af arbejdsopgaver. Lige bortset fra at vi 

har fået to nye ind i bestyrelsen. En ny formand 

og ny næstformand.  

mailto:mail@grundejer-krogen.dk
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Ad 6 

Kontingent 
Det er ikke alle der har indbetalt kontingentet til 

grundejerforeningen endnu. Gør det nu, så vi ikke 

skal til at sende rykkere ud. Vi laver en opfølgning 

først i november måned. 

Postkassestativer 
Vores ordre hos blikvarefabrikken med nye 

postkasse stativer er ikke helt på plads. Vi skulle 

være tæt på levering, men vi har ikke set dem 

endnu. Vi følger op og rykker.  

 
Eventuelt 
Næste møde  - er ikke aftalt endnu. 

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 

Preben Gotliebsen PG Formand preben@grundejer-krogen.dk 3020 5281 Hjortevænget 21 

Peter Flinch PF Næst-
formand 

peter@grundejer-krogen.dk  2536 3666 Hjortevænget 39 

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 Tilsyn grete@grundejer-krogen.dk  2127 3984 Krogen 28 

Foreningen   mail@grundejer-krogen.dk    

 

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er  
Arbejdsområde PG PF 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       

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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