
Om Anette Jørgensen 

Om mig:

Jeg er en glad 69 årig pensionist, som har haft sommerhuset på Dæmningsvej i 42 år. Kender 
vores område godt og har altid nydt at gå lange ture her i vores dejlige natur. Arbejdet i 
bestyrelsen har givet mig indblik i, hvor vigtige vores vedtægter og servitutter er, men selvfølgelig 
også være opmærksom på fremtidige krav, samt det vigtige i områdets vedligeholdelse.


Om Ulrich Krühne

Jeg er uddannet kemiingeniør og arbejder som lektor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 
Jeg er kommet til Danmark i 1996, og runder dermed 25 år i Danmark her i dette forår. Jeg har 
gennemført min PhD uddannelse i Danmark, har derefter arbejdet i 11 år i den private sektor og er 
kommet tilbage til DTU i 2011.

Vi har haft vores sommerhus siden 2009, og jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2019. I 
bestyrelsen har jeg været kasserer siden april 2021. Jeg arbejder sammen med andre medlemmer 
af foreningen med vores servitutter for at se, hvordan man kunne ajourføre dem til vores moderne 
tider, uden at vi ”smider for os vigtige værdier over bord”. 


Jeg er en stor tilhænger af vores demokratiske værdier og kan derfor godt lide, hvis man har en 
livlig diskussion med forskellige synspunkter. Jeg ser det som en berigelse og ikke som en 
forstyrrelse af ”det, som vi altid har gjort”. Jeg synes bare, at det nogle gange er trist at se, at 
vores medlemmer truer hinanden med retssager og andre konsekvenser.

Jeg arbejder i bestyrelsen for vores skønne område og vores fælles interesser. Og det gør jeg, 
selvom jeg ikke nødvendigvis er enig i alt, der bliver besluttet på generalforsamlinger ;) … Men når 
vores højeste beslutningsorgan beslutter noget, så bliver det også til min opgave.

Om mig

Jeg er 53 år gammel, og er faktisk kommet op til området siden 1996, men vi er først blevet ejere 
af vores sommerhus i 2009. Jeg nyder min fritid sammen med min familie, mest heroppe i Vejby 
med afslapning, lidt havearbejde, vandre- og cykelture og grillaftener med venner. 


Om Birgitte Jørgensen

Jeg er uddannet civilingeniør og arbejder i Vejdirektoratet på 7. år. Jeg har tidligere arbejdet i 
kommuner og som rådgivende ingeniør. Jeg har været medlem af grundejerforeningens bestyrelse 
i 5 år, de sidste 4 år som formand.


I bestyrelsen arbejder jeg for at fastholde de værdier, der er i området og så vil jeg gerne udvikle 
området og gøre det endnu mere attraktivt for nuværende og kommende grundejere. Jeg 
prioriterer de store naturværdier i vores område, og at skabe resultater i forhold til, at det skal 
være trygt og sikkert at færdes på vore veje. Jeg prioriterer at samarbejde med de andre 
grundejerforeninger i området om fælles interesser, som f.eks. kystsikring og stiforbindelser. 


Bestyrelsens fornemste opgaver er at sikre medlemmernes fælles interesser. Det går hånd i hånd 
med ansvarlighed og lige behandling af alle. Derfor arbejder jeg for åbenhed og fuld 
gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet.


Om mig

Jeg er 64 år og er kommet fast heroppe siden 1977, hvor jeg mødte min mand. Han hjalp sin far 
med at bygge sommerhuset på Kortevej 10 tilbage i 1968 - det sommerhus, som vi har overtaget. 
Lige nu går min fritid mest med at vedligeholde min afdøde svigerfars vilde naturgrund med 
fyrretræer, lyng, engelsk græs, nikkende kobjælde, langt græs og alle de andre planter, der også 
vokser på Heatherhill - og at lade det brede sig ind på nabogrunden på Kortevej 8, som jeg købte 
for 6 år siden. Jeg er friluftsmenneske og jeg vinterbader, løber, cykler og vandrer på backpacker 
vandreture. Jeg er mor til fire voksne børn og har tre skønne børnebørn. Alle syv er kommet fast 
heroppe, siden de blev født, og har lutter gode minder fra Rågeleje med i bagagen. 


