Bestyrelsesmøder
Grundejerforeningen Krogen
noget at berette skal benytte sig af denne
adresse.

Møde nummer 2
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 29.
december 2019. Det foregik hos Preben
Gottliebsen.

Ad 2
Det er en lang historie med et nyt
postkassestativ. Det er nu bestilt andetsteds og vi
håber, det kommer her i foråret.

Tilstede

Ad 3
Tilstede
Bestyrelsen
Preben Gottliebsen
Peter Flinch
Kirsten Hurwitz
Jørgen Kiel
Grete Steffensen

Afbud

x
x
x
x
x

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Vedligeholdelse af veje og grøfter
Postkasser
Bestyrelseshonorar
Nyhedsbrevet

Referat af mødet
Ad 1
Vi har haft en lang diskussion om, hvor der er
problemer med vand og hvordan problemerne de
skal løses. Det er desværre ikke noget enkelt svar.
Peter og Preben arbejder videre med nogle af de
problemer, som skal ordnes og bearbejdes.
Bestyrelsen orienteres og inddrages, når det er
nødvendigt.
Vi vil gerne høre fra dem der oplever problemer
med hensyn til vand på grundene. Vi vil gerne
høre det for at få et billede af størrelsen og arten
af problemerne med vand.

Vi snakkede om at opgaverne i bestyrelsen er
blevet tungere og tungere. Vi snakkede om at
honoraret måske skulle forhøjes til 16 – 20.000,
som derefter fordeles efter aftale til bestyrelsen.
Dette snakker vi videre om og det skal gerne
ende op med et bestyrelsesforslag til
generalforsamlingen.

Ad 4
Nyhedsbrevet udkom her op til jul og vi går i gang
med at forberede og samle information og
historier til næste nyhedsbrev, som udkommer i
starten af marts.

Eventuelt
Næste møde - er den 7. marts kl. 14.00 på Krogen
48.
Og så påskefrokost for bestyrelsen den 28.
marts. Nærmere om den senere.

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

Der er oprettet en e-mailadresse, hvor disse ting
samles. Vand@grundejer-krogen.dk. Vi vil gerne
at problemerne med vand på grunde og veje
indrapporteres på denne adresse. Så har vi et
overblik og tingene samlet. Kun de som har
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Bestyrelsen
Kontaktoplysninger
Navn

Init

Preben Gotliebsen
Peter Flinch

PG

Kirsten Hurwitz
Jørgen Kiel
Grete Steffensen
Foreningen

PF

Rolle i
E-mail
bestyrelse
Formand
preben@grundejer-krogen.dk
Næstpeter@grundejer-krogen.dk

KH
JK

formand
Kasserer
Sekretær

GS

Tilsyn

kirsten@grundejer-krogen.dk
jki@grundejer-krogen.dk
grete@grundejer-krogen.dk
mail@grundejer-krogen.dk

Telefon

Adresse

3020 5281
2536 3666

Hjortevænget 21
Hjortevænget 39

4043 0351
2532 1725
2127 3984

Rævehøj 6
Dådyrvej 11
Krogen 28

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er
Arbejdsområde
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

PG

PF

KH

JK

GS

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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