
Viborg, den 20. november 2019 

Grundejerforeningen Bakkegården 
Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 19/11 2019 kl. 19.00  
Thorstein Kjær Kjeldsen, GM 57 

 
Deltagere: 

Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand 
Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand 
Inga Laursen, GM 41, kasserer 
Jesper Otkjær Christensen, GM 85, legeplads 
Thorstein Kjær Kjeldsen, GM 57, sekretær 
 

Afbud: 

Karsten Bak Petersen, GM 71, suppleant 
Mano Aziz, GM 43, suppleant 
 
 

Agenda: 
 

1. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 17/9 2019 
Underskrevet og godkendt. 

 
2. Nye tilflyttere, huse til salg 

Nye tilflyttere:  Gråmejsevej 35,  
Huse til salg: Gråmejsevej 4 
 

3. Info fra kassereren 
Indestående: 
Driftskonto: 145.889,67 kr. 
Højrentekonto 0,5 %: 151.278,66 kr. 
Særlig vejkonto: 194.699,59 kr. 
 

4. Vejene 
Vejene er blevet gennemgået, og der er fundet en del ting der skal laves. Vi afventer et 
overslag fra kloak ekspressen, som skal udbedre skader omkring diverse brønde og riste. 
Kirsten kontakter et asfaltfirma, som skal se lidt nærmere på diverse revner og skader i 
asfalten. 
 
 
 



5. Inspektion af legepladsen. 
Til foråret vil der blive placeret en lille kost i spiseskuret på legepladsen. Kosten er til at feje 
bordet og bænkene. 
Jesper har gennemgået legepladsen, og der er ikke fundet nye ting, der skal tages hånd om. 

 
6. Løbende projekter 

Det grønne område: 
Kirsten har igen været til møde omkring det grønne område. Referatet kan findes på 
facebook og hjemmesiden.  
De beboere vi har en mailadresse på har fået referatet tilsendt. 
 
Vi har været godt tilfredse med havemanden, så vi fortsætter samarbejdet i det nye år. 
Kirsten tager fat i Peter og laver en aftale om 2020. 
 

7. Plan for generalforsamlingen tirsdag den 25 februar 2020 kl. 19.30. 
Vi fik lavet en opgavefordeling og fastsat en dato for generalforsamlingen.   
 

8. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 
De rådne stolper forenden af stien mod Blåmejsevej står på vores grund. Vi har derfor 
erstattet stolperne med to store sten.  
 
 

9. Næste møde er tirsdag den 11/2 2020 kl. 19.00, hos Jesper Otkjær Christensen, GM 85 
 
 

 
 
 

__________________  ______________ _____________ 

Carsten Simmelsgaard                          Kirsten Lynggaard    Inga Laursen 
 
 
 
  
_____________________  ___________________ 

Jesper Otkjær Christensen  Thorstein Kjær Kjeldsen             


