
Viborg, den 27. september 2018 

 

Grundejerforeningen Bakkegården 

 

Referat af bestyrelsesmøde. 

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 18.30 

Hos Inga Laursen, GM 41  

 

Deltagere: 

Carsten Simmelsgaard, GM 53 formand 

Kirsten Lynggaard, GM 16 næstformand 

Inga Laursen, GM 41 kasserer 

Jesper Otkjær Christensen, GM 85  

Mano Aziz, GM 71 suppleant 

 

Afbud: 

Thorstein Kjær Kjeldsen, GM 57 sekretær 

Karsten Bak Petersen, GM 71 suppleant 

 

Agenda: 

1.   Godkendelse og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde  d. 11. juni 2018. 

2.   Inspektion og maling af legeplads v. Jesper. 

     Der er købt nyt sandlegetøj til sandkassen.  

     Kassen med legetøjet er endnu ikke blevet skruer fast, det vil ske snarest. 

     Træplader og kurve til basket  vil snarest blive fjernet. På grund af råd. 



     Jesper undersøger, hvad et nyt sæt plader med kurve til basket koster. 

     Pladerne på fodboldbanen vil blive udskiftet, ligeledes vil en bræt i en af bænkene blive udskiftet 

     ( den er brækket ). De røde træ-bomme vil blive fjernet og erstattes af store natur sten. Alt dette 

      vil ske inden for den næste måneds tid. 

     Maling  af legehuset blev ikke i år . Bestyrelsen havde aftalt at mødes og male det, men begge datoer 

     regnede det, og nu er træværket for vådt. Så projektet er udsat til foråret under ledelse af Inga. 

3.  Nye tilflyttere: 

     GM 21 solgt, med overtagelse til 1. januar 2019. 

4.   Info fra kassereren 

     Regnskabet ser fint ud og følger budgettet. 

     Højrentekonto 0,5%:  150526,03 kr. 

     Højrentekonto 2,5%: 162706,38 kr. 

     Særlig vejkonto:  4.893,68 kr. 

5.  Generalforsamling FEB 2019 

     Vi vedtager datoen på vores næste bestyrelsen  møde i november. 

6.  Løbende projekter. 

     Vedrørende de radonundersøgelse der er blevet foretaget på Gråmejsevej ved nogle    

     af bestyrelsesmedlemmerne, vil Kirsten ligge en orientering ud på hjemmesiden med  

     målingerne, og Carsten vil kort tage det op på Generalforsamlingen i februar. 

     Ved en af ristene som Kloakekspressen skulle udskifte, viste det sig at hele kloaknedløbet var brudt 

     sammen. Bestyrelsen bad Kirsten om at få det lavet. Pris 10.000 kr. + moms. 

7. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 

     Planterne i den påkørte blomster ø, bliver beplanter i efteråret. 

     Ved nærmere eftertanke vil bestyrelsen beholde både det lille skur og petanquebanen, 

     Kirsten opretter en facebook gruppe for petanqueinteresserede, så det bliver nemmere 

     at fine medspiller. Bestyrelse arbejder på at lave en spilledag om Gråmejse-/sortmejsevej 



     mesterskab. 

    Julearrangementet gentages i år, med gløgg og småkager. 

    Opslagstavlen på Per Christensens garage ved legepladsen, bliver fjernet. Den bliver ikke brugt, 

    og er ikke pæn længere. 

7. Næste møde hos Jesper den 27. november 2018 kl. 18.30. 

Referent  Inga Laursen 

 

 

 

Carsten Simmelsgaard                                 Kisten Lynggard                                    Inga Laursen 

 

Jesper Otkjær Christensden                         

  

      

 

 


