
Nyhedsbrev 2020 
Grundejerforeningen Krogen 

 

 
Side 1 af 4 

7 

Nyhedsbrev nummer syv 
Lidt usædvanligt kommer her et nyhedsbrev 
nummer syv. Hele foråret siden den 6. marts har 
været en særlig tid med nedlukning og hvad har 
vi. Vores generalforsamling blev også lukket ned 
og vores bestyrelse blev ikke fornyet, selv om vi 
har et par stykker, som har meldt deres afgang. 
Det er noget af det som dette nyhedsbrev 
handler om. 

God fornøjelse.  

Generalforsamling 
Vi skulle have haft generalforsamling den 30. maj, 

men på dette tidspunkt var der et 

forsamlingsforbud på maksimum 10 personer, 

hvilket er lidt til en generalforsamling i vores 

forening. Vi så os derfor nødsaget til at aflyse. Vi 

havde ellers forskellige modeller oppe og vende, 

for tingene ændrede sig også som tiden gik, men 

altså ikke nok til at vi kunne holde en 

generalforsamling på forsvarlig vis. 

Reglerne og restriktionerne er nu ved at være 
sådan, at vi kan indkalde til en ny 
generalforsamling. Det er vi ved at forberede os 
på. Nyhedsbrevet her er en advisering om, at vi 
agter, at indkalde til fredag den 21. august på 
TranumStrand, hvor vi plejer at komme, kl. 19 – 
21 og med det allerede udsendte materiale som 
udgangspunkt. Så kan I sætte kryds i kalenderen 
og være forberedt, når den officielle indkaldelse 
kommer. 

Ikke alt bliver, som vi plejer. Vi indkalder til en 
version, som byder på en minimeret risiko for jer 
som deltager, men med den indflydelse, som en 
almindelig generalforsamling har. 

 Det bliver en generalforsamling med øl og 
vand på bordene og god plads imellem dem 

 Der indkaldes én repræsentant fra hver 
grundejer i foreningen 

 Man skal tilmelde sig til 
generalforsamlingen 

Dette gør vi, for at vi kan 
planlægge og arrangere en 
generalforsamling. Færre 
deltagere og bedre afstand, 
hvor vi er nødt til at vide, hvor 
mange, der kommer, af 
hensyn til bordopstilling. 

Midlertidig konstituering 

af bestyrelsen 
Med to bestyrelsesmedlemmer, der afgår og en 
formand, der trækker sig, laver vi lige lidt om på 
bestyrelsen. 

Kolofon:  Dette nyhedsbrev udgives af grundejerforeningen Krogen. Nyhedsbrevet udkommer to gange 

om året sidst på efteråret og først på foråret. Formålet er at holde kontakten til sommerhusejerne i 

grundejerforeningens område og fortælle om liv i denne stille periode, som sen efteråret og vinteren er. 

Nyhedsbrevet udarbejdes af sekretær Jørgen Kiel, men hvis nogen vil have noget med så er det også 

muligt. Vi kigger lidt på området, bestyrelsens arbejde og hvis ellers der er ting, der skønnes at have 

interesse. Og så skriver vi nyhedsbrevet og udgiver det på hjemmesiden. 

Jørgen Kiel, jki@grundejer-krogen.dk 
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Konstitueret formand er Peter Flinch.  

Sekretær i foreningen er Jørgen Kiel og Preben 
Gotliebsen er med, som det tredje 
bestyrelsesmedlem.  

Vi er på denne måde beslutningsdygtige i 
påkommende tilfælde. Disse ændringer vil 
fremgå af hjemmesiden og vi håber I vil forholde 
jer til det. 

Nye til bestyrelsen 
Vi ser frem til en generalforsamling, hvor vi får 

valgt tre medlemmer til bestyrelsen, så den bliver 

fuldtallig. Vi har fået en tilkendegivelse af 

opstilling til bestyrelsen, men det er jo ikke nok. 

Derfor har vi spurgt vores bestyrelse – hvorfor 

sidder du i bestyrelsen og hvorfor og hvordan 

synes du det er interessant? 

”Jeg har været med i bestyrelsen i syv år tror jeg 

nok. Det har været en super god oplevelse alt i 

alt. Jeg føler, at jeg er en del af noget. Jeg er født 

i Bratbjerg og min bedsteforældre har boet og 

ejet den jord vores sommerhus ligger på. Jeg 

føler, at jeg er hjemme, når jeg er i Krogen og det 

forstærker min plads og rolle i bestyrelsen. Det er 

jeg meget glad for. Det giver mening for mig”. 

Jørgen, sekretær 

”Jeg lod mig vælge til bestyrelsen i 2000, fordi jeg 

blev opfordret. Som fastboende, kan man jo 

kontaktes om stort og småt, og så kan man jo se 

lidt efter området. Postkasserne blev mit 

domæne, og det er kun hyggeligt at byde nye 

ejere velkommen til området. Man kan roligt stille 

op som nyt medlem af bestyrelsen, vi arbejder 

sammen, og hjælper hinanden med, at få tingene 

til at køre tilfredsstillende. Nu har jeg gjort min 

borgerpligt, og opfordrer andre til at være med.” 

Grete Steffensen 

”Jeg har været med i bestyrelsen i fire år som 

kasserer, og før den tid en række år som revisor. 

Arbejdet i bestyrelsen er givende på den måde, at 

det giver bedre kendskab til området, og 

mulighed for at lære flere at kende. I bestyrelsen 

fordeles posterne efter kompetencer og 

interesser, og samarbejdet har fungeret fint, også 

selv om jeg bor langt væk til dagligt. Jeg 

genopstiller Ikke, fordi vi efter 23 dejlige år i 

Tranum, har valgt at sælge vores hus.” 

Kirsten Hurwitz, kasserer 

 

"Jeg valgte at træde ind i bestyrelsen da jeg nu 

har haft sommerhuset i 19 år og nyder godt af 

området og de ting der sker her og gerne vil 

bidrage til yderligere udvikling og løbende 

forbedring i området. Og da jeg også bor her fast 

giver det jo yderligere interesse i vores fantastiske 

egn!" 

Peter Flinch, konst. formand 

 

Vi håber du finder inspiration i nyhedsbrevet og 

hvis du sidder med en bestyrelsespost i maven, så 

sig endelig til – enten nu eller til 

generalforsamlingen. 

Naturen omkring os 
I foråret var jeg lidt bekymret for vores søer rundt 

omkring i området. Jeg syntes ikke at der kom 

nok frøæg og tænkte at det ikke var så godt. 

Senere blev de klækket og vi kunne se at der 

faktisk var en del haletudser. Søen kunne nogle 

gange være en hel suppe af haletudser og der var 

mange tusinde i disse portioner. 



Nyhedsbrev 2020 
Grundejerforeningen Krogen 

 

 
Side 3 af 4 

7 

Her forleden var vi ude og gå. Vi skulle lige kigge 

om der var kommet kantareller. Inde i Bratbjerg 

har vi en indikator af om der er kantareller. De 

sælger dem ved vejen. Det kan de jo kun, hvis der 

er nogen. Det gjorde de nu, så vi vidste, at der er 

kantareller. 

Det havde regnet, som somre kan byde på. Når vi 

så gik og så ned kunne man se, at små bitte frøer 

hoppede rundt. Det gjorde de faktisk hele turen 

igennem skoven. Jeg kunne indse, at mine bange 

anelser om få frøer var gjort til skamme. Der var 

mange i hele skoven – rigtig mange. 

Vi mødte et par vi kendte, som havde en hel 

bakke næsten fyldt med dejlige svampe. Sådan – 

så vi valgte omhyggelig en rute og vi kom da også 

hjem med svampe til vores første rigtige 

kantarelguf til den grillstegte svinemørbrad. Det 

var lækkert. 

På turen så jeg også et dådyr, en hare, en 

flagspætte og en masse natur. Dufte fra fyrrene, 

porsen dufter meget og skoven i det hele taget 

dufter grønt og frisk. Vidunderligt. 

Salamandre 
Søen, der ligger syd for Harestien rummer 

salamandre. Desværre er det meget vandpest i 

søen, så den næsten er fyldt med det, men 

salamandrene er der.  

På webstedet Naturporten kan man på dette link 

se mere om salamandrene og meget andet. 

Hedepletvinge er en af de sommerfuglearter som 

har levested her i området.  

  

En smuk sommerfugl, som vi kan finde, når vi går 

tur i vores natur. 

Nyd turene og værn om naturen. 

Brandfare 
Det virker lige nu ikke så relevant et skrive om 

brandfare, men jeg gør det nu alligevel. På 

hjemmesiden brandfare.dk. Her kan man se gode 

råd ved brand, men også hvor vi er i forhold til et 

afbrændingsforbud. Sommeren har været tør – 

lige indtil de sidste par dage, hvor der faktisk er 

kommet en del regn. Det kan ændre sig – 

forhåbentlig.  

 
  

https://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/padder-og-krybdyr/item/lille-vandsalamander
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Det var det 
Det var det vi valgte at have med i dette ekstra 
nyhedsbrev.  

Jeg håber I finder det læseværdigt, og at I glæder 
jer over at høre fra Grundejerforeningen.  

Vi vil også gerne høre fra jer, hvis I har noget vi 
skal vide. Skriv til mail@grundejer-krogen.dk. I 
kan også ringe til formanden Peter eller en af de 
andre i bestyrelsen. I kan finde 
kontaktoplysningerne på hjemmesiden. 

Bestyrelsen og undertegnede ønsker jer og jeres 
familie en god sommer. 

 

Udarbejdet af  
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel 

Gøgeurt – en orkide 
Gøgeurten fra vores område nåede lige at 
komme med. Vi fandt en enkelt, som billedet 
viser. 
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