
Viborg, den 1. juli 2019 

Grundejerforeningen Bakkegården 
Referat af bestyrelsesmøde 
Onsdag den 26/6 2019 kl. 19.00  
Hos Kirsten Lynggaard, GM 16 

 
Deltagere: 

Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand 
Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand 
Inga Laursen, GM 41, kasserer 
Jesper Otkjær Christensen, GM 85, legeplads 
Thorstein Kjær Kjeldsen, GM 57, sekretær 
Mano Aziz, GM 43, suppleant 
 

Afbud: 

Karsten Bak Petersen, GM 71, suppleant 
 

Agenda: 
 

1. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 2 april 2019 
Underskrevet og godkendt 
 

2. Inspektion af legeplads v. Jesper 

Der er monteret en ny vippe og 2 stk. basketnet ved boldbanen. 
Spiseskuret på legepladsen skal males, men Per Laursen skal først se om brædderne på 
bordet er for rådne til at male. 
Kirsten og Inga maler gyngestativet, klatretårnet og spiseskuret. 
Kirsten får havemanden til at fjerne den lille hæk og træstubben i bunden af legepladsen. 
Der er bestilt en legepladsinspektør. Han kommer forbi engang efter sommerferien. 
 

3. Nye tilflyttere, Huse til salg 
Nye tilflyttere:  Ingen 
Huse til salg: Gråmejsevej 35 (solgt)  
 

4. Info fra kassereren 
Indestående: 
Driftskonto: 184.736,17kr. 
Højrentekonto 0,5 %: 151.278,66kr. 
Særlig vejkonto: 194.699,59kr 
 
Alle har betalt kontingent. 



 
5. Vejene 

 
Besigtigelse af skade 
Udbedring af skaden på fortovet ved GM 81 og på vejen ved GM 71. Vi har valgt ikke at gå 
videre med erstatningskravet til vognmanden. Vi vurderer, at der vil gå for megen tid og 
penge i sagen. Så vi afventer, om der skal gøres noget i forhold til udbedring af skaden.  
 
Inspektion af vejene 
Vejene vil igen i år blive gennemgået. Der er ikke nogen dato for inspektionen, men det vil 
ske inden for nærmeste fremtid. 
 
Fejning af vejene  
Vejene er blevet fejet 2 gange. Dette skyldes at Kirsten ikke var tilfreds med kvaliteten ved 
første fejning.  
Vi planlægger at gentage det til næste år. 
 
Fornyelse af øerne 
Vi har fået plantet 2 nye træer. Kirsten har fået nogle beboere til at vande træerne hen 
over sommeren. Så håber vi, de vil overleve denne gang. 
 
Tung trafik 
Bestyrelsen undersøger muligheden for at lave en begrænsning for tung trafik.  
 

6. Løbende projekter 
Det grønne område: 
Mødet ved kommunen blev udsat til den 22. august. 
Kirsten er kommet med i et samarbejde, hvor de vil prøve at søge nogle fonde om penge til 
at gøre området mere attraktivt. 
 
Havemanden skal holde vejskiltene fri for bevoksning.  
 
Inden næste møde vil bestyrelsen gå en tur på legepladsen. Her skal vi blandt andet se på 
buskadset bag det ene fodboldmål. 
 

7. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 
Kirsten har modtaget en klage fra en beboer. Beboerne på GM 9 smider deres haveaffald i 
det grønne område. Carsten tager kontakt til beboerne.   
 

8. Næste møde tirsdag den 17/9 2019 kl. 19.00 på legepladsen, derefter Inga Laursen, GM 
41    
 

 
 
 



 

Carsten Simmelsgaard                          Kirsten Lynggaard    Inga Laursen 
 
  
 

                             
Jesper Otkjær Christensen  Thorstein Kjær Kjeldsen             


