
Viborg, den 16/9 2020 

Grundejerforeningen Bakkegården 
Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag 14/9 2020 kl. 19.00  
Hos Inga Laursen, GM 41 

 
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 
Klaus Høgfeldt Hansen, SM 5, suppleant  
 

Afbud: 

Karsten Bak Petersen, GM 71, suppleant 
 
 

Agenda: 
 

1. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 22/6 2020 

• Underskrevet og godkendt. 
 

2. Inspektion af legepladsen. 

• Efter vinter skal vi have udskiftet den sidste plade ved boldbanen, som er lidt 
ødelagt.  

• Madpakkeskuret er ved at være råddent. Jesper undersøger hvad et nyt skur koster. 

• Peter skal feje under alle pladerne ved boldbanen, inden han stopper arbejde for 
denne sæson. Kirsten snakker med Peter. 

• Til foråret indkøber vi nye legeredskaber til sandkassen. 

• Vi har ombestemt os og vil ikke fjerne grillen alligevel. Vi prøver at sætte risten på 
og håber derved folk stopper med at bruge den som skraldespand. 

• Kirsten undersøger hvad et legedyr af træ koster. Det skal placeres på græsplænen. 

• Kirsten og Inga vil male gyngestativet og klatretårnet.  
 

3. Nye tilflyttere, huse til salg 

• Nye tilflyttere: Ingen 

• Huse til salg: GM 4 

• Solgt:  GM 29 overtagelsesdato: 15 OKT 2020,  



Gråmejsevej 43 solgt pr. 1/9 2020. Gråmejsevej 39 solgt med overtagelse 1/12 
2020, GM 26 solgt overtagelse 1 november. 

 
4. Info fra kassereren 

• Vi overholder vores budget som det ser ud lige nu 
 
Indestående: 

• Driftskonto: 240.657 kr. 

• Særlig vejkonto: 346.890 kr. 
 

5. Vejene 

• Ved næste møde gennemgår vi planen for reparationer der skal laves i 2021. 
 

6. Havemands klipning af hæk ved legeplads for Per Kristensen (GM 107) 

• Bestyrelsen mener ikke, det skal være grundejerforeningen der skal betale for 
klipning af Per Kristensens hæk. Dette er ikke med i prisen, så det vil betyde en 
ekstra regning for grundejerforeningen. 
 

7. Løbende projekter 

• Indsamlingen til en hjertestarter blev ikke til noget. Klaus snakker med Mathilde 
Brøndum om hvad der skal ske fremadrettet.  

• Klipning af hækken ved Gråmejsestien. Fuglebakken nr. 8 har stadig ikke klippet 
hækken. Vi prøver igen at sende et brev til dem. Hvis der stadig ikke sker noget vil vi 
rette henvendelse til kommunen. 
 

8. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 

• Snerydning: Da der de sidste 3 år ikke har været noget sne af betydning, vil vi 
undersøge om vi kan få en bedre pris. Kirsten snakker med dem. 

• Kirsten sender en mail til alle beboerne angående snerydning. Så ingen er i tvivl om 
hvad de selv skal rydde og hvad grundejerforeningen står for.  

• Det grønne område: Kirsten har været til møde med arbejdsgruppen, og referatet 
kan ses på grundejerforeningens hjemmeside. 

• En tidligere formand som stadig er bosat på GM, har fået en lille gave fra 
grundejerforeningen i forbindelse med hans 95-års fødselsdag.  

 
9. Næste møde er torsdag 12/11 kl. 19.00, hos Thorstein Kjær Kjeldsen, GM 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
__________________  ______________ _____________ 

Carsten Simmelsgaard                          Kirsten Lynggaard    Inga Laursen 
 
 
 
  
_____________________  ___________________ 

Jesper Otkjær Christensen  Thorstein Kjær Kjeldsen             


