
Grundejerforeningen Bakkegården  Viborg, den 29. februar 2012 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. februar 2012 kl. 1930 hos Carsten Simmelsgaard 
 
Deltagere 
Carsten Simmelsgaard, formand (referent) 
Kurt Bech Madsen, næstformand 
Frank Pedersen, kasserer 
Michael Kvistgaard, bestyrelsesmedlem 
Bent Jensen, 2. suppleant 
 
Afbud 
Kim Olesen, sekretær 
Kirsten Lynggaard, 1. suppleant & webmaster (ingen tilbagemelding) 
 
Agenda: 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning fra sidste møde 
3. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
4. Evt. 
5. Næste møde 
 
 
ad 1. Referat blev godkendt med følgende bemærkninger 
1.1 Deltagere i bestyrelsesmøder skal med i referatet 
1.2 Bakkegårdens hjemmeside skal opdateres med referater fra bestyrelsesmøder/ 
generalforsamlinger, portrætter m.v.. Frank tager kontakt til Kirsten for at få status. 
 
ad 2. Opfølgning fra sidste møde 
2.1 Bestyrelsen køber ikke en printer til sekretæren, men betaler hans papir- og blækforbrug 
2.2 Formanden får (læse)adgang til Bakkegårdens bankkonti i Vestjysk Bank ved personlig 
henvendelse. 
2.3 Bakkegårdens forsikring er dækkende med en ansvarsforsikring på 10 mio. kr. 
  
ad 3. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
3.1 Frank 
- Kontingent forfaldt 21 FEB. Vi 7-9 restanter, som har fået frist uden straf til 7 MAR 
- VVM redegørelse for rute 26 (omkørsel af "Bilka rundkørsel"), som muligvis går tæt på 
Bakkegårdens medlemmer er modtaget. Michael deltager i borgermøde for at undersøge sagen 
nærmere. 
- Årsopgørelse for lovpligtig arbejdsskade forsikring bliver tilsendt formanden DEC 2012. 
3.2 Kurt. Snerydning er gået nemt, men ikke i en tilfredsstillende kvalitet, når mindre end 
fortovet bliver ryddet. Kurt tager kontakt til VM for at sikre en bedre snerydning næste sæson. 
3.3 Carsten. Vi har fået nye ejere i Gråmejsevej 77 pr. 1 JAN. De er blevet budt velkommen 
med en blomst og kopi af vedtægterne 25 FEB (lidt sent). Vi holder alle øjne og ører åbne for at 
registrere nye ejere. 
 
ad 4. Evt. 
4.1 Legepladsen trænger til renovering. Michael vil tage kontakt til en "legepladskyndig" for at 
undersøge sikkerheden med øjeblikkelig udbedring, hvis påkrævet. Yderligere vil han bede om 
tilbud på forskellige forslag til renovering, fra en let gang maling til nyt udstyr/baner. Endemålet 
er at komme med forslag inkl. budget til renovering af legepladsen til næste generalforsamling. 
4.2 Referatet og indkaldelse skal udsendes i MS 97 (eller PDF) version da ikke alle kan læse 
MS 2003 version. 



4.3 Aktivitetsudvalget er stadig i dvale. Alle opfordres til at skaffe medlemmer. Frank vil dog 
fortsætte med at arrangere 24 timers løb 11-12 AUG 2012. 
 
ad 5. Næste møde 
- tirsdag den 1. maj 2012 kl. 1930 
- hos Frank Pedersen, Sortmejsevej 18 
 
Venlig hilsen 
 
Carsten Simmelsgaard, formand 
 


