
Grundejerforeningen Bakkegården                                     Viborg, den 8. Okt. 2012 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 30. August 2012 kl. 19.30 hos Kurt Madsen 

Deltagere 

Carsten Simmelsgaard, formand 
Kurt Bech Madsen, næstformand 
Frank Pedersen, kasserer 
Kim Olesen, sekretær 
Michael Kvistgaard, bestyrelsesmedlem 
Kirsten Lynggaard, 1.suppleant & webmaster 
Bent Jensen, 2. suppleant 
Afbud  
Ingen 

Agenda: 

1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning fra sidste møde 
3. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
4. Renovering af legeplads 
5. Invitation til Bakkegården og hans to naboer om medlemskab af grundejerforeningen 
6. Plan for generalforsamling, dato, indkaldelse, agenda mv. 
7. Status i jubilæumsfest 
8. Reparation af veje 
9. Evt. 
10. Næste møde 

Ad1. Referat blev godkendt 

Ad2. De sidste billeder er ved at være på plads, på hjemmesiden. Vedr. de indbrud som har 
været, så har Michael undersøgt muligheder for et evt. foredrag med politi og kriminal 
præventive råd, men har endnu ikke fået svar. Aktivitetsudvalg ? Kirsten har undersøgt 
mulighederne for et besøg på Vibohøj. Dette var der stemning for at gå videre med, så Kirsten 
finder en dato. 

Ad3. Forslag fra kasseren: vedr. vederlag for bestyrelsesmøder. De manglende udbetalinger 
fra sidste regnskabsår, udbetales til den gl. bestyrelse. Det samme gøres dette år og derefter 
må den nye bestyrelse lave en standard for hvordan det skal forløbe fremover. 

Ad4. Michael har fået et tilbud på gyngestativer, fra firmaet ”Nikostine” og ud fra dette lavet 
et overslag/ca beregning på en renovering af legepladsen. Dette beløber sig til mere end 
80.000 kr, så spørgsmålet er, hvor meget vil foreningen bruge på pladsen ? Der udfærdiges 
forskellige forslag / priser som sammen med billeder , sendes ud med dagsordenen til 
generalforsamling. Bestyrelsen foreslår; et klatretårn + en gynge. Det gamle klatrestativ skal 
fjernes nu, pga. sikkerhed. 

 

 

Ad5. Bestyrelsen har gennemgået det notat, som er blevet udfærdiget af Kaj Jensen, vedr. 
vejen ved de 3 parceller på Holstebrovej 73-77, som ønsker optagelse i foreningen. Der 



afventes nu svar fra de 3, hvad de siger til forslaget. Punktet tages op ved næste 
bestyrelsesmøde. 

Ad6. Der indkaldes til Generalforsamling, Mandag den 22. Oktober kl. 19.30 på Finderuphøj 
skole. Indkaldelsen skal være omdelt, senest den 24. September,  og dagsordenen skal være 
ude senest den 14. Oktober. 

Ad7. Der er desværre pt. Kun 49 tilmeldte til festen, men den afholdes som planlagt. 

Ad8. Der bør udbedres div. Revner i vejene her og nu, så de ikke bliver for store, hen over 
vinteren. Ellers burde vejene kunne holde en 15-20 år endnu, før en større renovering. Kurt 
kontakter et af asfalt firmaerne i byen, for at få et kvalificeret gæt på, hvad det vil koste at 
renoverer om de her 15-20 år. 

Ad9. Bent har fået et bud, på nye hækplanter fra gartneren i Overlund. Disse planter skal 
sættes langs boldbanen over mod Bakkegården. Det blev godkendt at disse indkøbes og 
plantes inden vinter. 

Ad10. Næste møde er, Tirsdag den 9. Oktober 2012 kl. 19.30 hos Michael Kvistgaard 
Gråmejsevej 43 

   

 


