
Viborg, den 3. april 2019 

Grundejerforeningen Bakkegården 
 
Referat af bestyrelsesmødemøde 
Tirsdag den 2/4 2019 kl. 19.00  
Hos Carsten Simmelsgaard, GM 53 

 
Deltagere: 

Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand 
Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand 
Inga Laursen, GM 41, kasserer 
Thorstein Kjær Kjeldsen, GM 57, sekretær 

Afbud: 

Jesper Otkjær Christensen, GM 85, legeplads 
Mano Aziz, GM 43, suppleant 
Karsten Bak Petersen, GM 71, suppleant 
 

Agenda: 
 

1. Konstituering, overlevering og opgavefordeling. 
Der er ikke nogle ændringer så bestyrelsen fortsætter som hidtil.   
 

2. Opfølgning på generalforsamling 19 FEB 2019  
Referat 
Underskrevet og godkendt 
 
Garanti for ubebygget grønt område 
Kommunen vil ikke give nogen garanti for det grønne område. Men de oplyser at der ikke er nogle 
planer pt. 
 

3. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 5 FEB 2019  
 
 

4. Inspektion af legeplads v. Jesper 

Jesper deltog ikke i mødet, men vi får en status på næste møde. 
 

5. Nye tilflyttere, Huse til salg 
Nye tilflyttere:  Ingen 
 

6. Info fra kassereren 
Indestående: 
Driftskonto: 183.046,82kr. 



Højrentekonto 0,5 %: 151.278,66kr. 
Særlig vejkonto: 194.699,59kr 
 
Der er 7 som mangler at betale kontingent.  
Den ene højrentekonto er udløbet. Beløbet er derfor overført til Særlig vejkonto. Banken 
kan ikke tilbyde en ny højrentekonto lige nu. Men i marts 2020 kan de muligvis tilbyde 
noget nyt.  
 

7. Vejene 
Besigtigelse af skade 
Udbedring af skaden på fortovet ved GM 81 og på vejen ved GM 71 afventer vi en pris på. 
Når vi har prisen retter vi henvendelse til vognmandsfirmaet.  
 
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  
Kirsten sender en mail til alle beboerne, og det sættes på Facebook når den endelige dato 
er fundet.  
 
Fornyelse af ørene 
Den varme sommer var hård ved planterne i vores øre. Derfor skal vi have nye blomster i 
de 3 øer med rivenet. Muligvis er træerne også gået ud. Hvis dette er tilfældet, vil de også 
blive udskiftet.  
 

8. Løbende projekter 
Planterne i den påkørte blomsterø vil blive beplantet i foråret 2019. 
 
 

9. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 
Bestyrelsen har besluttet at bruge en anden havemand i år. Vi har ikke været helt tilfredse 
med den vi havde. Den nye havemand er 5000kr dyrere end budgettet, men vi forventer 
også at få noget mere for pengene.  
 
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en beboer, at han var blevet overfuset af en anden 
beboer. Bestyrelsen vil opfordre til at folk snakker pænt til hinanden. 
 
Kirsten skal til endnu et møde omkring det grønne område. Flere har ydret ønske om at 
den tilførte jorden flyttes lidt, så man kan se mosen fra stien. Der har også været ønsker 
om borde og bænke, samt der igen laves en sti ned til mosen. 
 
Bestyrelsen arbejder på et par sociale arrangementer. Der vil komme mere info, når vi har 
noget mere konkret.        

 



10. Næste møde onsdag den 26 juni 2019 kl. 19.00 hos Kirsten Lynggaard, GM 16 
 

 
 

 
 

 

 

Carsten Simmelsgaard                          Kirsten Lynggaard    Inga Laursen 
 
  
 

                             
Jesper Otkjær Christensen  Thorstein Kjær Kjeldsen             


