
Grundejerforeningen Bakkegården  Viborg, den 6. maj 2015 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
- mandag den 23. februar 2015 kl. 1930 
- hos Kirsten Lynggaard, GM 16 
 
Deltagere 
Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand  
Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand 
Leif Pedersen, SM 13, sekretær 
Per Laursen, GM 41, kasserer 
Jesper Otkjær Christensen,GM 85, bestyrelsesmedlem 
Michael Kvistgaard, GM 41, suppleant 
 
Afbud 
Rasmus Ross, GM 109, suppleant 
 
Agenda: 
1. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 10 NOV 14 
1.1 Referat fra møde fra 9 OKT 2014 mangler. Leif undersøger. 
1.2 Gadeskilte som er for høje sænkes til en laver niveau jf. referat pkt. 8.3. Aktion Kirsten. 
1.3 Træerne i øerne ødelægger vejene omkring. Rødder beskæres. Asfalt repareres. Evt. træer 
fældes. Kirsten rundsender tilbud. Drøftes næste gang. 
 
2. Inspektion af legeplads v. Jesper 
Omkring legeplads udskiftning af sandet det koster ca. 2.000 kr. Inden 01.05.2015 
Der skal en risikovurdering hvert år? Dokumentation! Omkring boldbanen skal der udskiftes 
plader til oliemættet plader tilbud fra Jørn Sørensen priser for arbejdet, nyt målnet, eller andet 
tiltag ved målene, snavs ved pladesamlingerne. Der skal legeudstyr til ca. 500kr i sandkassen 
efter afstemning 3-2. 
Gyngeredskaber til de mindste blev diskuteret. Aktion Jesper. 
 
3. Digital signatur og postkasse 
Alle bestyrelsesmedlemmer anmodes om at indsætte sit eget tlf. nr. i medlemslisten og bruge 
kommentarfeltet i Google Sheet. Aktion alle 
 
4. Snerydning, opbevaring af strøkasser 
Strøkasser flyttet til legepladsen. Strøsand i kasserne må afhentes af alle. Anvendelse af 
kasserne ikke afklaret. Evt sælges, smides ud, en kasse med strøsand, en til legetøj etc. Skal 
diskuteres  ved næste bestyrelsesmøde. 
 
5. Opdatering af hjemmesiden (opgavefordeling) 
Bestyrelsesmedlemmernes opgaver stod to forskellige steder, hvor kun et var opdateret. 
Opgaverne skal kun stå ved billedet at det enkelte bestyrelsesmedlem. Aktion Kirsten 
 
6. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 
6.1. Ændring af regnskabsår til kalenderår Økonomiregnskabet om til kalenderår betale 4 mdr. 
ekstra. April 2016 skal betales kontingent for 12+4 mdr dvs 1400kr + 467kr= 1.867kr 
Generalforsamling i JAN/FEB. Forslag til næste møde. Aktion Carsten 
6.3. Leif vil gennemgå investerings afkast vedrørende højrente konto og højrente obligationer. 
6.4. Vi har fået ny havemand der er ansat. 
6.5. Besøg i landsretten den.7. maj 2015 kl.19.00.  
6.6. Gennemgang af forsikring i grundejerforening- vi har to forsikringer og skal kun have en 
forsikring, vi kan spar 2.978 kr. 
6.7. Kommentar til teltet, hvor der skal findes en løsning? 



6.8. Regninger skal gemmes i 5 år, som vedrører grundejerforeningen, 
6.9. Problemer med hækken i Gråmejsevej 1A, hække går ud til fortovet - formanden vil sende 
et pænt brev til husejeren. 
 
7. Næste møde (forslag: 20 MAJ 15 hos Leif) 
Mødetid ændret fra 1930 til 1830. Dato 20 MAJ hos Leif 
 
8. Gruppebillede af den nye bestyrelse  
Blev taget ok. 
 
 
Referenter 
 
Leif Pedersen og Carsten Simmelsgaard 
 


