
 

Grundejerforeningen Bakkegaarden  Viborg, den 4. april 2016 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 29. marts 2016 

Hos Carsten Simmelsgaard, Gråmejsevej 53 

 

Deltagere: 

Carsten Simmelsgaard Gm 53, formand 

Kirsten Lynggaard Gm 16, næstformand 

Inga Laursen og Per Laursen Gm 41, kasserer 

Viggo Clemmensen Gm 8, sekretær 

Jesper Otkjær Christensen Gm 85, bestyrelsesmedlem 

Kalle A. Jensen Gm 11, suppleant 

 

Fraværende: 

Michael Kvistgaard Gm 43, suppleant 

 

Dagsorden: 

1) Gennemgang af økonomien ved Inga Laursen. De fleste grundejere har betalt kontingent. Sidste 

indbetalingsfrist er 31. marts 2016. Eventuelle restanter får frist til 14. april 2016. Herefter 

pålægges et rykkergebyr på 100 kr. 

2) Godkendelse, underskrift samt opfølgning fra bestyrelsesmøde 28. januar 2016 

3) Inspektion af legeplads: pæne forhold bortset fra enkelte cigaretskod. Kommende havemand står 

for oprydning af legeplads. Gule sandkasser tømmes for sand m.h.p. opbevaring af kommende 

legetøj. Maling af skur indvendig (cremet hvid farve) påbegyndes når vejrforhold tillader dette. 

4) Leje af telt: teltet er i en forfatning (utæt), at det ikke er rimelig at opkræve leje. Kan lånes uden 

reklamation. Enighed om ikke at foretage en reparation af teltet. Evt. at forære teltet væk på et 

tidspunkt. 

5) Havemand: Kalle A. Jensen har tilbudt sig som havemand fra 1. juli 2016. Accept af dette. 

Arbejdsskema vil blive udfærdiget og forelagt Kalle A. Jensen. 



5a) Rendestensafløb/brønde: inspektion af disse ved Kirsten Lynggaard samt Kloakekspressen 22 stk. 

i alt.  Samlede omkostninger ved reparation af disse på en gang: 140.000,00. Det store beløb, som 

ikke er med i budgettet, gav anledning til diskussion. Flere forslag blev frembragt. A) indhente evt. 

rabat ved at få det ordnet på en gang. B) dele reparation op over flere år. C) indhente flere tilbud. D) 

forespørgsel til Kaj Jensen om han vil være behjælpelig med en vurdering vedr. antallet af mulige 

reparationer. Kirsten Lynggaard vil rette henvendelse til Kaj Jensen i første omgang. 

5c) lunker og ”Øer”: reparation af asfalt og fjernelse af træer vil blive iværksat. Dog vil man afvente 

med asfalt på steder, hvor der også skal foretages reparation af brønde, så der ikke skal repareres 

asfalt af flere omgange. 

5d) vejnummerskilte: sættes foreløbig i bero 

5e) Carsten Simmelsgaard og Per Laursen vil foretage inspektion vedr. eventuelle bevoksninger ud 

over fortov. Mulige syndere vil blive kontaktet af Carsten Simmelsgaard. 

6) Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer: Parkering på fortove ikke tilladt. Der rettes 

henvendelse til eventuelle syndere. Socialt samvær m.h.p. en evt. tur vil Kirsten Lynggaard tage 

sig af.  Forslag til tur: Sønæs eller Undallslund.  

7) Næste møde hos Kirsten Lynggaard den 31. maj 2016 kl. 1830 

 

 

 

Carsten Simmelsgaard Kirsten Lynggaard Jesper Otkjær Christensen 

 

 

 

Per Laursen  Viggo Clemmensen 

 

 

 

 


