Bestyrelsesmøder
Grundejerforeningen Krogen

Møde nummer 2
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 25.
september 2020. Mødet var det første rigtige
møde som bestyrelsen holdte.
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Bestyrelsen
Peter Flinch
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Bordet rundt og præsentation
Kasserer og regnskab
Gaver til afgående
Fordeling af opgaver
Grøfter
Eventuelt
Næste møde

Referat af mødet
Ad 1
Claus præsenterer sig selv. Tidligere formand. Bor
her fast og arbejder på Grønlandshavnen.
Kristen er beregner i sit eget firma. Regner tilbud
på malerarbejde. Er vant til at arbejde med tal,
regnskaber og virksomhed.
Jan Lohse er kommet i Krogen siden 90’erne. Er
underviser i handelsfaglære (økonomi, afsætning,
mode i forhold til tekstil). Interesserer sig for
arbejdet med bestyrelser.
Peter er senior konsulent i forhold til kvalitet,
energiledelse, miljø og arbejdsmiljø. Har haft
sommerhus siden 2001 her i Krogen.

Jørgen arbejder på Aalborg tekniske Gymnasium
og underviser i informatik, teknologi. Har også
arbejdet meget med kommunikation og noget
med matematik.

Ad 2
Kristen foreslår at vi får et regnskabssystem, som
koster ca. 3000 kr./år. I dag bruger vi regneark og
mange ting skal håndteres mindre praktisk end et
program måske kunne.
Næste bestyrelsesmøde indeholder et
beslutningsforslag omkring vores fremtidige
måde, at føre regnskab på, betale regninger og
indbetaling af kontingent.
Vi har snakket om at flere ønsker sig at kunne
tilmelde kontingentbetalingen til pbs.
Mere om det på næste møde.
Jørgen kigger på cloud løsninger til vores data. Vi
har en masse data som kunne være praktiske at
dele med hinanden, men også at det sker på en
forsvarlig måde. Heldigvis er vores forening lille
og vi har få oplysninger. Det er dog stadig
personfølsomme oplysninger.

Ad 3
Vi kigger lige på hinanden og konstaterer at vi
ikke endnu har sørget for at de afgående fra
bestyrelsen har fået en gave og tak for tjenesten.
Peter lovede at den ville han tage sig af og få
ordnet.

Ad 4
Nederst i referatet kan der ses en slags
opgavefordeling. Fordeling af opgaver er et
udtryk for at der sker mange forskellige ting i
bestyrelsen. Vi kan ikke alle være inde i alt. Vi vil
dog stadig gerne at I henvender jer på
mail@grundejer-krogen.dk. Hvor vi alle får en
mail.
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Ad 5
Grøfter og vandløb har stadig en stor prioritet,
men det er stadig også kompliceret at tale om.
Jan, Claus og Peter mødes om grøfter. Et slags
udvalg, som vi håber kan bringe noget konsensus
og handling på dette område.

Ad 6
Claus har en række ting, som han gerne vil have
nogle svar på. Det handler det følgende om.
Velkomstbrev til nye medlemmer – har vi ikke
sådan noget?
Der plejer at komme en hilsen fra bestyrelsen,
med velkommen og lidt om vores arbejde og hvor
vi kan findes. Nu har vi andre i bestyrelsen og
Jørgen og Kristen kommer med et forslag, til det
kommende velkomstbrev, introduktion til
grundejerforeningen, som skal udsendes når nye
medlemmer kommer til.
Der kan bruges for 150, - til bestyrelsesmøder.
Det har været praksis i de foregående år og dette
nikkes der også til nu.
Claus pointerer at det er vigtigt at vi som
bestyrelse markerer os i byggesager. Vi bliver
altid spurgt for en god ordens skyld. Typisk er det
de omkring liggende grundejere, der har ret til
indsigelser. Men som Claus siger skal vi passe på
ikke at lade noget ske, som vi faktisk ikke ønsker.
Claus spørger også om vi holde en påske frokost.
Vi har ikke aftalt noget endnu, men vi tænker at
vi i foråret mødes over en bid brød.
Claus spørger om nyhedsbrevet udkommer
november og februar, som vi lovede. Svaret
herpå at det ikke udkommer på et fast defineret
tidspunkt. Hensigten er at der kommer to i
efterårs- og vinterperioden. Der kan være grunde
til, at det kommer lidt før eller senere. Glæd jer
nu, når det kommer.

Hjemmeside om træfældning. Vi arbejder lidt
med at lave en særlig side med gode træfældere
og nogle af de ting, man skal være
opmærksomme på, når der skal fældes træer. Det
er især de tunge maskiner. Mange af dem vejer
langt mere end vores veje er beregnet til (15 t).
Jan spørger om hastigheden på krogen. Han
synes mange kører lidt stærkt. Vi snakker om at
de mange henvendelser til kommunen om dette
punkt ikke ændrer noget. Hastighedsgrænserne
er fastsatte af politiet og vi kan ikke gøre ret
meget.
Vi kan selvfølgelig altid opfordre til at man kører
fornuftigt på vejene. Vildt springer af og til ud og
så er det meget rart ikke at køre for stærkt.

Ad 7
Næste møde er ikke besluttet endnu.

Referent
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær.
Efter godkendelse af dette referat lægges det på
hjemmesiden.

Grene og træer ved grunden
Uden for mødet siger Claus at vi skal have gjort
opmærksom på at træer og grene ikke må hindre
trafik og ikke være til gene for udsynet. Vil I være
så rare og kigge på forholdene, hvor I bor og
sørge for at tingene er i orden. Skraldebilen
kræver noget plads. Det fremgår af
affaldshåndbogen, som alle får tilsendt.
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Bestyrelsen
Kontaktoplysninger
Navn

Init

Peter Flinch
Claus Larsen
Kristen Molbo

PF

Jørgen Kiel
Jan Lohse Sørensen

JK

CL
KM

JS

Foreningen

Rolle i
E-mail
bestyrelse
Formand
peter@grundejer-krogen.dk
Næstfmd.
Claus@grundejer-krogen.dk
Kasserer
kristenmolbo@grundejerkrogen.dk
Sekretær
jki@grundejer-krogen.dk
jansoerensen@grundejerkrogen.dk
mail@grundejer-krogen.dk

Telefon

Adresse

2536 3666
2046 0343
4032 4906

Hjortevænget 39
Krogen 26
Egernvej 48

2532 1725
2234 6965

Dådyrvej 11
Hjortevænget 43

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er
Arbejdsområde
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

PF

CL

KM JK

JS

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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