
Grundejerforeningen Bakkegården                            Viborg, den 26. Aug. 2012  

 

 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1. Maj 2012 kl. 19.30 hos Frank Pedersen 

 

Deltagere 

Carsten Simmelsgaard, formand 

Kurt Bech Madsen, næstformand 

Frank Pedersen, kasserer 

Kim Olesen, sekretær 

Michael Kvistgaard, bestyrelsesmedlem 

Kirsten Lynggaard, 1. suppleant & webmaster 

 

Afbud 

Bent Jensen, 2. suppleant 

 

Agenda: 

1. Godkendelse af referat 

2. Opfølgning fra sidste møde 

3. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer 

4. Renovering af legeplads 

5. Bakkegårdens ejer har bedt om at få lov til at fælde træ mellem legepladsen og hans hus pga. 

solvarmeanlæg. 

6. Invitation til Bakkegården og hans to naboer om medlemskab af grundejerforeningen. Se notat. 

7. Plan for vejrenovering (hvornår ? og forventet pris ) 

8. Status i jubilæumsfest: lokale og musik bestilt. Ønsker 1.875kr til bustransport jf. bilag. 

9. Nabohjælp. 

10. Evt. 

11. Næste møde. 

 

Ad1. Referat blev godkendt med følgende bemærkning 

1.1 Hjemmeside mangler nogle billeder af bestyrelsen. 

 

Ad2. Opfølgning fra sidst. 

2.1 Michael har været til borgermøde vedr. ny vejføring syd om Bilka. Disse evt. ændringer vil ikke 

påvirke støj i forhold til foreningens medlemmer. 

 

Ad3. Orientering fra de enkelte. 

3.1 Frank kan meddele at alle nu har betalt kontingent. 

 

Ad4. Renovering af legepladsen. 

4.1 Legepladsen er blevet inspiceret af firmaet, Dansk Standard og her blev pladsen kasseret, ( den 

endelige rapport er endnu ikke kommet ). Gynge , Girafgynge og balancebom er blevet spærret af. 

Michael har fået priser på forskellige redskaber og det er meget dyrt. 

Konklusion: når rapporten kommer tages der stilling til om, der skal nødrepareres  eller helt fjernes 

nogle redskaber. Der skal udfærdiges nogle forslag og pris overslag, på renovering af pladsen som 

kan tages op ved generalforsamlingen. 

 

 

 



Ad5. Fældning af træ ved legepladsen. 

5.1 Carsten har forhørt ved kommunen, om det er ok at fælde træer på pladsen ? Dette er intet 

problem, da det er foreningens grund. Fældningen foregår på ejeren af Bakkegårdens risiko og 

regning. Han sørger for fjernelse af træ og afskær. 

 

Ad6. Invitation af Bakkegården og naboer til indtrædelse i foreningen. 

6.1 Bestyrelsen går ind for forslaget, men der fra skal der så findes ud af, hvad en renovering af 

deres stikvej koster og hvad en overgangssum skal lyde på, for indtrædelse i foreningen. De 

implicerede bliver underrettet om den pågående plan. 

 

Ad7. Plan for vejrenovering. 

7.1 Det vurderes at vejene inden for en kortere årrække, bør renoveres med ny asfalt. Carsten 

kontakter Kaj Jensen for at få hans vurdering af vejene, i forhold til tidspunkt for renovering. 

 

Ad8. Status for jubilæumsfest. 

8.1 På festkontoen står der nu ca 19.000kr og ud af disse, må festudvalget finde penge til 

transporten, og derfor afslås ansøgningen om en ekstra bevilling. Hvis de mangler penge , må 

egenbetalingen til festen tilpasses her efter. 

 

Ad9. Nabohjælp. 

9.1 Der har været flere indbrud i området, den senere tid. Det kan måske være i alles interesse at få 

lidt oplysninger om forebyggelse og andre tiltag for at forhindre disse ”besøg”. Dette kunne være 

med en info aften med deltagelse af  f.eks. politi , forsikringsmand og alarmselskab. Michael prøver 

at forhøre på muligheder. 

 

Ad10. Evt. 

10.1 Hvad gør vi med aktivitetsudvalg ? Må / kan man evt. ene mand ell. to lave et arrangement ? 

Dette ser bestyrelsen ikke som noget problem , og har man spørgsmål kan sekretæren kontaktes, 

som så kan bringe det til bestyrelsen. 

 

Ad11. Næste møde. 

11.1 Næste møde Torsdag den. 30. August 2012 kl. 19.30 hos Kurt Madsen Gråmejsevej 97 

 

   


