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Møde nummer 2 
Mødet afholdtes den 13. nov. 2022 kl. 13. Mødet 

blev afholdt hos Claus. 

Tilstede 
 

 
Bestyrelsen 

Tilstede Afbud 

Claus Larsen x  

Kristen Molbo x  

Jørgen Kiel  X 

Jørgen Isaksen X  

Paul Dalsgaard X  

Dagsorden 
 

1. Hvad er der sket i foreningen og området 
siden sidste møde 

2. Orientering fra formand 
3. Orientering om regnskab m. v. fra kasserer 
4. Orientering fra sekretær 
5. Status på data og software ved sekretær og 

kasserer 
6. Status på grøfter og kloak ved Claus og 

Kristen 
7. Status på veje og rabatter ved Claus  
8. Status på postkasser ved Kristen 
9. Fordeling af bestyrelseshonorar for 2022 
10. Godkendelse og revision af denne standard 

for mødeindkaldelse 

 

Ad 1 
Henvendelse om flisning - Claus har henvist til 

Jens Skovmand og endnu én, der kan være 

behjælpelig 

Ingen bemærkninger fra andre 

bestyrelsesmedlemmer 

Ad 2 
Desværre har der været fejl i referatet 

vedrørende bestyrelsens sammensætning - 

skema med kontakter opdateres samt navn på 

næstformand. (Fejlens er rettet i dette referat 

ref. og dermed fremover Jki) 

Der mangler afslutning i sag om fordeling af 

bestyrelsens arbejdsopgaver. Skal endelig 

godkendes på næste møde. 

Ad 3 
Aktuelt regnskab og budget for år til dato forelagt 

og godkendt 

Der mangler regninger for oprensning og 

gravning af grøfter 

Der er endnu ikke afregnet med Aktieplantagen 

Ad 4 
Sekretær Jørgen Kiel havde desværre meldt 

afbud til mødet men fremsendt materiale, som 

blev diskutteret på mødet 

Forslag til nyhedsbrev nr. 14. Der skal ikke stå 

noget i nyhedsbrevet om årsager og tidsplan 

vedrørende telemast. Kun at projektet er 

godkendt af kommunen, der herefter venter på 

udførelse. 

Grundejerne bør i nyhedsbrevet mindes om deres 

pligt til selv at overholde kommunens krav om 

passage for renovationsbil  

Claus og Kristen vil fremsende billeder fra 

grøftegravning til nyhedsbrevet 

Årshjulet skal ændres til månedsoversigt 

Ad 5 
Alle i bestyrelsen har adgang til softwaren 

Microsoft Family 365. 

Alle i bestyrelsen har adgang til onedrive online 

Ad 6 
Gravning af grøfter og kloakker tilendebragt. 
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ad 7 
Det skal generelt gøres tydeligere, at det er 

grundejernes pligt og ansvar at vejrabatter er 

tilstrækkeligt ryddede og brede nok så renovation 

kan foregå uhindret. 

Ad 8 
Postkasser er afsluttet og tilhørende skilte er 

bestilt. 

Ad 9 
Formand 3.000 kr., sekretær 2.500 kr., kasserer 

2.500 kr., næstformand 1.000 kr., øvrigt medlem 

1.000 kr. 

Ad 10 
Punkter 1. - 8. bibeholdes, 9. - 10. mulige 

ekstrapunkter hertil eventuelt endnu et punkt 

med fremtidige opgaver. 

 

Næste møde er den 25. marts kl. 10, med 

efterfølgende frokost med ledsager. Holdes hos 

Kristen, Egernvej 48. 

 

Referent 
For dette referat stod Paul Dalsgaard og (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 

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

Kristen Molbo KM Kasserer kristenmolbo@grundejer-krogen.dk 4032 4906 Egernvej 48 

Jørgen Isaksen JI Næstformand isaksen@grundejer-krogen.dk 8161 9077 Egernvej 60 

Paul Dalsgaard PD  dalsgaard@grundejer-krogen.dk 2281 4932 Rævehøj 4 

Foreningen   mail@grundejer-krogen.dk    

 

Medlemmerne af bestyrelsens arbejdsområder er  
Arbejdsområde CL KM JK JI PD 

Mødeindkaldelser      

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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