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Møde nummer 8 
Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 8. maj hos 

Claus kl. 11. 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Claus Larsen X (via teams)  

Kristen Molbo X (via teams)  

Jørgen Kiel X (via teams)  

Jan Lohse Sørensen  x 

1. Suppleant 
Arne Schousboe 

 x 

2. suppleant 
Susanne Færch 

 x 

De to suppleanter var indkaldt til mødet, da vi 

kun er fire i bestyrelsen. Ingen kunne dog møde. 

Dagsorden 
1. Forespørgsel om vej 

2. Hegn om grund 

3. Arbejde med grøfter 

4. Afgående medlemmer  

5. Af diverse 

Ad 1 
Vi er blevet spurgt om at lukke Egernvej og 

Hjortevænget for gennemkørsel.  

Vi har spurgt kommune om vi må sætte bomme 

op. Svaret var at det kunne vi godt, men bare en 

grundejer vil have veto omkring dette punkt. 

Altså bare der en grundejer, der er imod kan det 

ikke lade sig gøre. Vi kontakter forslagsstiller igen. 

Ad 2 
Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at 

opføre trådhegn, raftehegn rundt om grundende 

ikke er tilladt.  

Lokalplanforslaget, fra kommunens hjemmeside 

siger at det ikke er OK. Jørgen skriver det ind i 

nyhedsbrevet, som skal udkomme inden 

generalforsamling. 

Ad 3 
Vi har snakket med skov og naturstyrelsen og vi 

afventer svar med hensyn til vores videre arbejde 

med grøfter. 

Vi snakker om at lave et dokument, som 

fastholder processen, som vi er i. Hvor lagt er vi 

nået og hvad mangler. Kristen er tovholder på 

den. 

Ad 4 
Kristen sørger for erkendtligheder til afgående. 

Ad 5 
Vi snakker med TranumStrand angående hvornår 

de skal have deltagerantal at vide 

Og så er vi spændte på hvordan situationen med 

corona udvikler sig. 

 

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 Konst. 
formand 

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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