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Møde nummer 3 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 6. 

december 2020 kl. 16. Mødet blev afholdt hos 

Claus. 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Peter Flinch X   

Claus Larsen x  

Kristen Molbo x  

Jørgen Kiel x  

Jan Lohse Sørensen x  

Dagsorden 
1. Opkrævning af kontingent 

a. Opbevaring af data 

2. Grøfter 

3. Eventuelt 

a. Støvdæmpning på Dådyrvej 

b. Mange skibe i søen 

c. Bestyrelseshonorar 

d. Postkasser 

4. Næste møde 

 

 

Referat af mødet 

Ad 1 

Vi vedtager, at vi ændrer vores betaling af 

kontingent til en ordning med kommunen. 

Kontingentet bliver indkrævet via forbrugsafgifter 

fra Jammerbugt kommune. Det koster 5500 kr. at 

have denne service. Til gengæld leverer 

kommunen vores kontingent uden at vi skal rykke 

for det. Beløbet opkræves af den faktuelle ejer af 

sommerhusgrunden via de forbrugsafgifter, som 

alligevel skulle opkræves. Ubebyggede grunde 

opkræves også, men det har de også en løsning 

på, idet de oprettes i systemet, selv om de ikke 

har noget forbrug. 

Kristen kontakter kommunen for at lave aftalen. 

Første del af næste års kontingent skal derfor 

betales i foråret og sidste del i efteråret. Vi kan så 

justere beløbet, hvis generalforsamlingen 

beslutter at ændre på beløbet. 

Vedrørende løsning på vores data 
Jørgen sender noget rundt omkring en løsning 

baseret på Microsoft, som kan opbevare vores 

data på et fælles sted.  

Claus spørger sin søn omkring en løsning på vores 

one.com. Han vil vende tilbage til næste møde 

med en eventuel løsning på dette system, som vi 

har til vores hjemmeside. 

Vi har fået lavet nogle opmålinger på nogle af 

vores grøfter. Det er konkrete og aktuelle 

højdemålinger, så vi kan planlægge hvordan 

vores grøfter skal anlægges.  

Jørgen sender en vejledning til at se disse data, 

som ellers er lidt utilgængelige. 

Vi skal have formuleret et brev til Hjortevænget 

17. Peter formulerer et brev. 
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Ad 3 Eventuelt 
Vi har besluttet at det støvdæmpende middel 

ikke tilsættes dådyrvej. Det er alt for dyrt i 

forhold til udbyttet. Dette har virkning fra foråret 

2021. 

Claus henstiller til bestyrelsen at vi ikke sætter 

for mange skibe i søen. Når vi har et eller andet til 

bestyrelsen skriver vi lige til 

mail@grundejerforeningen.dk. Så er alle 

orienterede og kan deltage i diskussion. 

Bestyrelseshonorar. De 10.000 kr. / år fordeles 

efter samme nøgle som i foråret, så regnskabet 

passer med det samlede beløb for 2020.  

I vores bankforbindelse har vi ikke valgt at have 

et dankort eller mobilepay. Alle i bestyrelsen skal 

derfor sende deres reg. nr. + kontonr til Kristen.  

Så kan der afregnes honorar og udlæg fremover. 

 

Jørgen formulerer et brev til Krogen 44, som vi 

lige skal være enige med, at vi kan placere et 

postkassestativ ud til vejen. Så bliver det endelig 

løst med stativerne, som har spøgt. Herefter 

skulle postkasserne side i grupper, med kun én 

vej, så forvekslinger undgås.   

 

Ad 4 Nyt møde 
Den 27. december holder vi møde kl. 15 hos 

Peter. 

 

  

 

Referent 
For dette referat stod Jørgen Kiel, sekretær. 

Efter godkendelse af dette referat lægges det på 

hjemmesiden.  

 

 

mailto:mail@grundejerforeningen.dk


Bestyrelsesmøder 
Grundejerforeningen Krogen 

 

 
Side 3 af 3 

 

Bestyrelsen 

Kontaktoplysninger 
Navn Init Rolle i 

bestyrelse 
E-mail Telefon Adresse 

Peter Flinch PF Formand peter@grundejer-krogen.dk  2536 3666 Hjortevænget 39 

Claus Larsen CL Næstfmd. Claus@grundejer-krogen.dk  2046 0343 Krogen 26 

Kristen Molbo KM Kasserer kristenmolbo@grundejer-
krogen.dk 

4032 4906 Egernvej 48 

Jørgen Kiel JK Sekretær jki@grundejer-krogen.dk  2532 1725 Dådyrvej 11 

Jan Lohse Sørensen JS  jansoerensen@grundejer-
krogen.dk  

2234 6965 Hjortevænget 43 

Foreningen   mail@grundejer-krogen.dk    

 

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er  
Arbejdsområde PF CL KM JK JS 

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      

 

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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