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Grundejerforeningen Bakkegården  Viborg, den 8. februar 2016 

 

Formandens beretning til generalforsamlingen den 8. februar 2016 

 

1. Baggrund for generalforsamling  

På generalforsamlingen 20 OKT 2015 blev det besluttet at ændre regnskabsperioden fra  1. 

september - 31.august til nu 1. januar - 31. december (vedtægtsændring). Konsekvensen af 

denne beslutning er: 

- Generalforsamling kun ca. 4 mdr efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen har således 

ikke ønsket at dispensere for de nye vedtægter. 

- Bestyrelsen med flere forlænges med 4 mdr. Dvs ingen valg nu men valg februar 2017 

- På denne generalforsamlingen vises regnskabet fra 1. september til 31. december 2015 

- Næste opkrævning af kontingent dækker perioden 1. september 2015 - 31. december 2016 

(dvs 12+4 mdr.) og bliver på 1400kr + 465kr ialt 1865kr, som opkræves i marts 2016 

2. Introduktion af den nye bestyrelse  

Bestyrelsen holdt konstituerende møde 19 NOV 2015 med følgende resultat: 

 Formand Carsten Simmelsgaard, genvalgt 

 næstformand Kirsten Lynggaard, genvalgt 

 kasserer Per Laursen, ikke på valg 

sekretær Viggo Clemmensen, nyvalg 

 Jesper Otkjær Christensen, ikke på valg 

 

3. Opfølgning på generalforsamling af 20 OKT 2015 

3.1 Skilte - legende børn. Er ikke godkendt skiltning og har ingen færdselsmæssig betydning. 

Bestyrelsen har ikke fundet alternativ skiltning. 

3.2 Affaldsspande/skrælleposer på Rørsangerstien. Viborg Kommune har sagt nej. 

3.3 Henvisning til Gråmejsevej og Sortmejsevej er ikke mulig iht Viborg Kommune. 

3.4 Investering af midler på vejkontoen er ikke færdigbehandlet af bestyrelsen. 

Obligationer, aktier og lign. er ikke aktuelt iht. vejledende afstemning. 

3.5 Klipning af træer og buske. Det er ejerne af parcellerne, som skal sørge for klipning af 

træer, buske m.m. langs "Blåmejsestien", gør ejerne det ikke efter opfordring, er det 

kommunens ansvar. 

3.6 Kloakproblemer på SM 8-10. Se pkt 4. 

3.7 Rotter. I flere kloaker er der konstateret huller beregnet til trin. Gennem disse huller 

kan rotterne kommet op på overfladen. Det formodes at dette byggesjusk findes flere 

steder og bør efterses. Bestyrelsen har indhentet tilbud på et sådan eftersyn, men blev 

frarådet at gøre det obligatorisk. Derfor opfordres alle medlemmer til at få efterset deres 

kloakker af en kloakmester. 
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4. Vedligeholdelse af vejene 

4.1 Lunke ved GM41/63 (hul) udbedret af Energi Midt. Lunke ved GM65/85 afventer 

afklaring mht ansvarlig. (uændret fra sidste generalforsamling) 

4.2 Nye lunker ved GM20 og SM8-10 afventer afklaring. Sandsynligvis skal GF betale, 

estimeret mellem 3.000kr og 9.000kr. Bestyrelsen vil gennemgå vejene for flere lunker, idet 

vi får mængderabat. 

4.3 Snerydning. Bestyrelsen var i 2014/2015 ikke tilfredse med snerydningen. Forsøgte at 

finde en anden, men det lykkedes ikke. VM har frasolgt snerydningen til Kloakekspressen, der 

er blevet forholdt bestyrelsens utilfredshed. Ved indgåelse af kontrakt fik GF snerydning 

2015/2016 til samme pris som året forinden samt yderligere en rabat. Indtil videre er vi 

tilfredse med snerydningen i 2016. 

 

5. Legeplads 

5.1 Nyt træ på bænkene opsat. 

5.2 Havemand er ansat pr. 1 JAN 2015, men har sagt op pr 31 DEC 2015. Vi er ved at finde ny 

havemand. 

 

6. Andre fællesinteresser 

6.1 Udsendelse af agenda til og referat af generalforsamling foregår via brev, e-mail og 

hjemmeside Således: 

e-mail: 66 

brev: 9 

resten på 11 er henvist til hjemmesiden. De har alle fået et brev for at tilmelde sig brev eller 

e-mail. 3 har svaret med e-mail. Ny rest på 8. 

 

7. Planer for næste sæson  

7.1 Vej vedligeholdelse omkring øerne hvor rødderne ødelægger asfalten. Træerne fældes og 

erstattes med mindre, som ikke giver skade på asfalten. Asfalten udbedres.  

Lunker afklares og udbedres 

7.2 Vejskiltene moderniseres. Sænkes så de kan ses med billygter, såfremt økonomien 

tillader. 

7.3  GF mail: gf.bakkegaarden@gmail.dk, virker ikke rigtig. Vi ser på det. 

7.4 Parkering på fortovet er forbudt. Det er svært for gående med barnevogn og børn at 

komme forbi. Færdselsloven gælder også her i kvarteret.  

7.5 Legepladsens to skure males og legetøj til sandkassen indkøbes. 

7.6 Aktiviteter: Diverse besøg er i støbeskeen. 

7.7 Kontingentet hæves gradvist med 50 kr. pr. år fra 1400kr til 1600kr således: 

2017: 1450kr 

2018: 1500kr 

2019: 1550kr 

2020: 1600kr  

 

Venlig hilsen Carsten Simmelsgaard, formand 

mailto:kim-o@8800.dk

