
Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Bakkegården 

Dato: 11. november 2013 

Sted: Carsten Simmelsgaard, Gråmejsevej 53  

Deltagere: Carsten Simmelsgaard, formand 
 Gitte Øster Krog, kasserer 
 Jørn Schmidt Hansen, sekretær 
 Leif Pedersen, nyt bestyrelsesmedlem 
 Kirsten Lynggaard, nyt bestyrelsesmedlem 
 
 Suppleanter: 
 Rasmus Ross, ny 
 Bent Jensen 
 
 Afgående bestyrelsesmedlemmer - deltager i agendaens pkt. 1-3:  
 Kurt Bech Madsen, næstformand 
 Michael Kvistgaard, bestyrelsesmedlem 
 
Afbud: Bent Jensen 
 Michael Kvistgaard 
 
Agenda:  
1.  Konstituering af bestyrelsen 
2.  Fordeling af opgaver i den nye bestyrelse 
3.  Overdragelse af opgaver fra afgående bestyrelsesmedlemmer til de nye  
4.  Opfølgning og referat fra generalforsamlingen den 28. oktober 2013 
5.            Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmødet 17. oktober 2013 
6.            Inspektion af legeplads 
7.           Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt 
8.                  Gruppebillede af den nye bestyrelse samt billeder af de nye medlemmer til hjemmesiden 

www.gf-bakkegaarden.dk 
 

Ad1) Bestyrelsen konstituerede sig som nedenstående: 
 Formand  Carsten Simmelsgaard 
 Næstformand  Kirsten Lynggaard  
 Kasserer  Gitte Øster Krog 

Sekretær  Jørn Schmidt Hansen 
Bestyrelsesmedlem Leif Pedersen  
 
Suppleanter: 

1. suppleant  Rasmus Ross 
2. suppleant  Bent Jensen  

 

Ad2) Fordeling af opgaver i den nye bestyrelse: 
Formand - Overtager medlemsregistrering fra kasseren. Medlemslisten påføres telefonnumre. 
 
Næstformand - Stedfortræder i formandens fravær, veje og stier - snerydning, bevoksning og 
beplantning samt teltudlejning 

  
 Bestyrelsesmedlem - Assisterende kasserer samt legeplads. 

De øvrige opgaver som tidligere, jf. ”Opgavefordeling i bestyrelsen for Bakkegårdens 
Grundejerforening”, som revideres og lægges på hjemmesiden. 
 
Det blev nævnt, at der med fordel kan oprettes et dokument til medlemslisten på enten 
Google drev eller Dropbox. 

http://www.gf-bakkegaarden.dk/


 
Ad3) Overdragelse fra afgående bestyrelsesmedlemmer: 

Den afgående næstformand afleverede ”tilbud på snerydning” fra VM anlæg. Bestyrelsen 
ønsker tilbuddet ajourført med navne fra den nuværende bestyrelse. VM anlæg fremsender  
nyt tilbud/aftale. Det er besluttet at sige ”ja tak” til tilbuddet på snerydning for vinteren 2013-
2014. 
 
Formanden havde modtaget brev fra Sonja og Jørn Kjær angående ”sanddynger” som er lagt 
for enden af stikvejene på Gråmejsevej. Sandet skal anvendes i løbet af vinteren, såfremt der 
bliver behov herfor - det kan være meget glat specielt at køre ned ad stikvejene. Bestyrelsen 
besluttede, at der skal indkøbes nogle kasser til sandet - Kurt undersøger mulighederne.  
Formanden tager kontakt til Sonja og Jørn Kjær for svar på brevet/henvendelsen. 
 

Ad4) Opfølgning og referat fra generalforsamlingen 28. oktober 2013:   
Der var enkelte bemærkninger til referatet, som rettes og lægges på hjemmesiden. Referatet 
distribueres efterfølgende sammen med formandens beretning iht. medlemmernes ønsker - 
omdeles eller via mail. 
 
Kontingentforhøjelse: 
Det forkastede forslag fra Bestyrelsen om kontingentforhøjelse til kr. 1.600/år blev drøftet. 
Beløbet blev i stedet på kr. 1.400/år. Kassereren og ass. kasserer forsøger at investere 
pengene på vejkontoen på den mest optimale måde. 
 

Ad5) Godkendelse, underskrift og opfølgning af referatet fra bestyrelsesmødet den 17. 
oktober 2013: 

 Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Ad6) Inspektion af legeplads: 
 Inspektion af legepladsen bliver et fast punkt på agendaen til hvert bestyrelsesmøde. 

Legepladsen skal gennemgås ift. skema ”Periodisk eftersyn af legeplads”. 
 
Ad7) Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og eventuelt: 
 Kurt - har endnu intet hørt vedr. asfalt, Kurt har ”bolden” og vender tilbage, når der er nyt. 
 
 Kirsten - klokkeslæt for bestyrelsesmøderne ønskes ændret til kl. 19? Der var ikke opbakning, 

så vi fastholder kl. 19.30. 
 
 Leif - problemer med henholdsvis genbo (er klaret) og en nabo ifb. med deres sprøjtning med 

gift tæt på Leif’s have. Der var enighed om, at tage fat i naboen. Formanden tilbød at deltage i 
et møde. 

 
 Carsten har været hos Rasmus Ross og familie med en velkomst blomst! 
 
Ad8) Næste møde: 

Mødet afholdes den 4. februar kl. 19.30 hos Kirsten Lynggaard, Gråmejsevej 16. 
 

Ad9) Gruppebillede af den nye bestyrelse og billeder af de nye bestyrelsesmedlemmer: 
 Der blev taget billeder af de nye bestyrelsesmedlemmer samt af suppleanten. 
 
 
 
Viborg, den 12. november 2013 
 
 
 
____________________ 
Kirsten Lynggaard 
referent 



 

 

Gråmejsevej 16, 8800 Viborg den 4. februar 2014 

 

 

 

 

__________________________ _________________________ ________________ 
Carsten Simmelsgaard  Jørn Schmidt Hansen  Gitte Øster Krog 
Formand   sekretær   kasserer 

 

 

 

__________________________ _________________________ 
Leif Pedersen   Kirsten Lynggaard 
Bestyrelsesmedlem  næstformand  



 


