
Grundejerforeningen Bakkegården 
 

Viborg, den 6. maj 2013 

Tilstede: Carsten Simmelsgaard, Kurt Bech Madsen, Gitte Øster Krog, Michael Kvistgaard, Jørn 
Schmidt Hansen (referent), Bent Jensen og Kirsten Lynggaard 

Afbud:  ingen 

Mødet afholdt mandag den 6. maj 2013 kl. 1930 hos Gitte. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 19. februar 2013.  
2. Opfølgning af referat 
3. Status legepladsudvalg 
4. Opdatering af hjemmeside 
5. Elektronisk orientering af medlemmerne via e-mail og/eller hjemmesiden. 
6. Snerydning næste sæson. Pris for vejrydning. 
7. Forslag til møderække og aktioner ifm generalforsamling 
 - tirsdag 20 AUG, bestyrelsesmøde hos Jørn 
  -24 SEP indkaldelse til generalforsamling 4 uger før via papir 
   -8 OKT forslag til bestyrelsen 14 dage før generalforsamling 
 - torsdag 10 OKT bestyrelsesmøde 7-13 dage før (9-13 OKT) hos Michael 
  -14 OKT agenda m. forslag og regnskab/budget 8 dage før 
 - tirsdag 22 OKT Generalforsamling 
8. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 
 
ad 1) Referatet godkendt uden anmærkninger, og underskrevet af de tilstedeværende. 

ad 2) Som opfølgning til referatet blev det besluttet, at formanden – i forbindelse med velkomst til nye 
beboere – indhenter mailadr. og telefonnummer på de pgl., som videregives til sekretæren. 

ad 3) Michael redegjorde for status på etableringen af ny legeplads, og oplyste at leverandøren (Nikostine) 
forventer at den står færdig umiddelbart efter uge 22. 
Aftalt, at Michael forsøger at ”presse” Nikostine, således at legepladsen forhåbentlig står færdig i uge 22. 

Fmd. laver underretning til kommunen om igangsætning og afslutning af etableringen. 

Inspektion: jfr. byggetilladelsen bør der årligt ske inspektion – henholdsvis slutinspektion. 
Michael undersøger ”indholdet”, og ikke mindst prisen på en sådan inspektion.  
Udgiften til etablering og renovering af legepladsen, forventes fortsat at ligge omkring 150.000 kr. 
Der skal også nyt lag sand på petanquebanen. 
Indvielse af den nye legeplads: Legepladsudvalget arbejder hen mod at festligholde etableringen med 
pølser/sodavand. Dato meldes ud – også via hjemmesiden, når slutetableringen kendes mere præcist.  
 
 (Efterfølgende tilgået d. 8/5 til referatet: Nikostine oplyser, at de forventer at påbegynde opsætningen af 
legepladsen engang i uge 22, men om det lige bliver mandag eller fredag kunne de ikke love. Så hvis alt går 
vel, så vil legepladsen (den del Nikostine står for) være færdig i uge 23. 
 



 

ad 4) Hjemmesiden fint opdateret, men mangler referat fra generalforsamlingen 2012 (Kirsten klarer) 
Dagsordener til bestyrelsesmøderne vil fremover også blive lagt på ca. 8 dage før mødernes afholdelse, 
ligesom Kirsten anfører på hjemmesiden, at dette er et nyt tiltag. 
Gitte rundsender opdateret medlemsliste til bestyrelsesmedlemmerne. 

ad 5) ALLE medlemmer skal have indkaldelse/dagsordenen til den årlige generalforsamling i foreningen. 
Status er fortsat, at ca. 60 husstande har meldt sig til ønske om at modtage info fra foreningen elektronisk, 
medens 12 fortsat har ønsket i papir. ca. 15 har ikke meldt tilbage. 
De medlemmer som har tilmeldt sig – enten elektronisk, eller til fortsat at få udsendt info i papirform, skal 
alle have noget rundsendt/omdelt, medens de 15, som IKKE har tilkendegivet noget, kan undlades. 
Eksempelvis ved info om indvielse af legepladsen. 

ad 6) Snerydning på fortovet koster ca. 17.000 kr. årligt. Det ønskes at få et overslag over fast rydning af 
vejene også. Kurt indhenter pris. 

ad 7) Generalforsamlingen 2013, afholdes den 29/10-2013 kl. 1930.  
Der udsendes senest 1. oktober indkaldelse til generalforsamlingen (senest 4 uger før) og forslag fra 
medlemmerne skal, jfr. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 15/10. Regnskab og budget 
udsendes senest 21/10 til medlemmerne. 
Dato for kommende bestyrelsesmøder:  2/9 kl. 1930 hos Michael Kvistgaard og 17/10 kl. 1930 hos Jørn. 

ad 8) Foreningens telt vil fremover stå hos Jørn Schmidt Hansen, Gråmejsevej 93. Jørn aftaler afhentning 
hos Frede. Kurt står fortsat for udlejning. 
Kirsten har købt ekstra plads på hjemmesiden for 139,- kr. 
Opgavefordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne opdateres på hjemmesiden. Kirsten klarer. 
Vejreparation. Kurt laver ”vejsyn”, og får asfaltfirma til at igangsætte udbedre af evt. huller/fordybninger i 
vejen. 
 
 

Jørn Schmidt Hansen, 
Sekretær 

 

 

Carsten Simmelsgaard,   Kurt Bech Madsen,  Gitte Øster Krog,   

 

 

Michael Kvistgaard     Jørn Schmidt Hansen   


