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Møde nummer 3 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 29. marts 

2018. 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. Info fra Claus 

2. Beretning 

3. Info fra Jørgen 

4. Info fra Kirsten (Claus tager over) 

5. Info Grete  

6. Info fra Jan 

7. Generalforsamlingen 

8. Eventuelt 

Referat af mødet 

Ad 1  
Vi har fået løst opgaverne til UG, i løbet af året.  

Omkring grøfter er der sket meget, idet 

kommunen har renset grøfterne op, sådan at vi 

kan komme af med vores vand. 

Nabohjælp ser ud til at virke. Alle grundejerne er 

gode til at hjælpe, hvis der er problemer. Der 

bliver skrevet eller ringet til bestyrelsen, så vi kan 

tage affære. 

Ad 2 
Beretning 

Vi har snakket om beretning og den bliver sendt 

ud med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vi 

er enige om indholdet. 

Ad 3 

Det har været en succes med nyhedsbrevene, 

som bliver en fast del af året. 

Omkring hjemmesiden. Når du klikker i menuen 

og det ser ud som for eksempel her, kan du også 

klikke på kontakt. Det øverste felt er også en del 

af mulighederne for at navigere rundt. Flere har 

problemer med at finde alle siderne, men de 

gemmer sig i menuen, som nævnt ovenfor. 

På generalforsamlingen vil vi demonstrere lidt 

mere om hjemmesiden.  

Er ellers i fuld gang med indkaldelser til 

generalforsamling og alle de dokumenter, der 

hører til det. 

Ad 4 

Det reviderede regnskab er fremkommet og 

udsendes med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Alle har nu betalt deres kontingent.  

Ad 5 
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Vi blev lige opdateret på postkasser. Vi forventer 

et navneskilt på postkasserne. Vi sørger for skilte, 

når der kommer nye beboere. 

Grete skaffer pjecer om hvordan vi skal forholde 

os omkring at beskytte os mod brand i området. 

Det er til generalforsamlingen. 

Ad 6 

Stolperne til vores markeringer af stien ved 

egernvej bliver opsat når frosten er ovre. 

Vi er ved at lave et kort over vores grøfter, så vi 

kan skaffe os et overblik over området. 

Vi laver nogle tegninger i løbet af april, og en 

handlingsplan etableres. Det bliver præsenteret 

på generalforsamlingen.  

Ad 7 

Det ser ud til at alle i bestyrelsen modtager 

genvalg.  

Indkaldelsen indeholder oplysninger om hvilke 

medlemmer, der ønsker genvalg. Der skal være 

mulighed for at opstille nye kandidater. På 

generalforsamlingen oplyses om genvalg. 

I forbindelse med fuldmagter er der lavet en side 

på hjemmesiden, der kan give bestyrelsen 

fuldmagt til at stemme om 

vedtægtsændringerne.  

Jørgen og Kirsten sørger for indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Jørgen laver en powerpoint til 

generalforsamlingen 

Vi mødes i  bestyrelsen kl. 12 til vores 

generalforsamling. 

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: Vores gruppe på facebook hedder Grundejerforeningen Krogen eller GFKrogen. Gå ind på 

gruppen og en af gruppens medlemmer vil godkende dig. 

 

mailto:claus@grundejer-krogen.dk
mailto:jan@grundejer-krogen.dk
mailto:kirsten@grundejer-krogen.dk
mailto:jki@grundejer-krogen.dk
mailto:grete@grundejer-krogen.dk
mailto:mail@grundejer-krogen.dk

