
    Viborg, den 29. november 2016 
    
 

Grundejerforeningen Bakkegaarden 
 
Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 22. November. 2016  
Hos , Viggo Clemmensen, 8800 Viborg. 
 
Deltagere: 
Carsten Simmelsgaard Gm 53, formand 
Kirsten Lynggaard, Gm 16, næstformand 
Inga Laursen og Per Laursen, Gm 41, kasserer 
Jesper Otkjær Christensen, Gm 85, bestyrelsesmedlem 
Viggo Clemmensen, Gm 8, sekretær 
Michael Kvistgaard, Gm 43, suppleant 
Kalle Jensen, Gm 11, suppleant 
 
Dagsorden: 

1) Gennemgang af økonomi siden forrige bestyrelsesmøde : 
Budget overskredet med 35.000,00 (ekstra udgift til reparation af ”øer” og kloak) 

              Indestående: 
              Driftskonto: 89.641,31 kr. 
              Højrentekonto: 154.866,27 kr. 
              Særlig Vejkonto: 122.213,39 kr. 
            

2) Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2016 
Opfølgning af referat fra forrige møde: Skraldeposer til legeplads (henkastede 
madpakker samt hundeefterladenskaber) er betalt og etableret. Reparation af asfalt 
foretaget uden beregning ( Gm 20) 

 
3) Inspektion af legeplads ved Jesper Otkjær Christensen: nedfaldne blade på legeplads 
og boldbane fjernes. Tilhørsforhold af stort træ ved legeplads undersøges. Kontakt til 
naboparcel vedrørende ejerskab (nabo/grundejerforening).  Vedligeholdelse af 
træværk på legeplads udsættes til foråret.  

 
4) Tilflyttere: Gm 29 og Gm 105 budt  velkommen af  formanden. Gråmejsevej 99 solgt 
pr. 1.ste oktober 2016. Huse til salg: Gm 51, 75 . Formanden har haft problemer med 
aflevering af blomsterbuket. Velkomstgave til ny tilflyttere vil for eftertiden blive et 
pencil/kuglepen sæt med logo. 

 
5) Plan for generalforsamling: formand bestiller lokale, skaffer dirigent, indkaldelse til 
generalforsamling runddeles af Per,  dagsorden udsendes elektronisk samt på papir. 
Næstformand sørger for mad og drikke. Bestyrelse samt suppleanter mødes 1830 til 



forberedelse. Valg til bestyrelse: Jesper er indforstået med at fortsætte. Per ønsker at 
stoppe  og Inga stiller op. 

 
 

6) Vejbelysning: Efter ”klage” fra Gm 99 vedr. dårlig vejbelysning er problemet taget op 
til drøftelse. De nuværende lysstandere er for lave og spreder ikke lyset tilstrækkeligt. 
Der rettes henvendelse til kommunen. Evt. opsætning af ekstra stander ved 
legepladsen. 

 
7) Vedrørende indbrud Gm 105: Problemet drøftes. Der henvises til vejledning fra Det 
præventive Råd. Forespørgsel til myndigheder vedr. evt. statistik for indbrud i 
området. 
Bænk samt kasse på legeplads vil blive boltet fast, så disse ikke kan bruges ved evt. 
indbrudsforsøg i området.  

 
8) Indflyttergave  se punkt 4. 

 
9) Orientering: klipning af hæk ved legeplads foretages af berørte parceller 
(grundejere). 
Ang. beplantning af ”øer” er det besluttet at plante et træ i hvert anden samt en 
opsætning med trådnet i de resterende. Afsteming: 3 for, 1 imod og 1 undlod at 
stemme.  Flise Gm 18 repares. 

 
10) næste møde: Jesper Gm 43. 7. Februar kl. 1830 

 
 
 
 
Carsten Simmelsgaard  Kirsten Lynggaard  Per Laursen  
 
 
 
 
 
 
Jesper Otkjær Christensen  Viggo Clemmensen 
 
 


