
  

 Grundejerforeningen Bakkegården                         Viborg, den 26. august 2016   

  

Referat af ekstraordinær bestyrelsesmøde  

- torsdag den 25. august 2016 kl. 1830  

- hos Kirsten Lynggaard, GM 16  

  

Deltagere  

Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand   

Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand  

Per Laursen, GM 41, kasserer  

Jesper Otkjær Christensen, GM 43  

  

Afbud  

Viggo Clemmensen, GM 8, sekretær  

Kalle A. Jensen, GM 11, suppleant  

Michael Kvistgaard, GM 43, suppleant  

  

  

Agenda:  

1. Havearbejde ved ”Havehjælperen IVS”.  

a. IVS udfører snarest ekstra havearbejde snarest. Bestyrelsen vil herefter se om der er behov 

for mere havearbejde og overveje om det skal udføres af frivillige. Der må ikke bruges gift i 

nærheden af legepladsen.  

b. Plæneklipper tilbydes IVS, så længe den virker.  

c. IVS får en ekstra nøgle til skuret  

d. Kirsten opdaterer inventarlisten i skuret.   

e. Hækken ved legepladsen skal klippes på begge sider. Ansvarsfordelingen mht. ”klipning af 

hæk ud mod grønne områder” skal afklares af Kaj.  

f. Træbom ved legeplads gør græsslåning besværlig, men beholdes for at forhindre cyklister i 

a cykle over græsset.  

  

2. Evt.  

a. Træet på legeredskaberne ser slidt ud. Jesper kontakter firmaet for at give det den rigtige 

behandling (træet må ikke males iflg. Per).  

b. Kasse med legetøj er muligvis indenfor faldzonen. Jesper undersøger.  

c. Hytte males udvendig snarest evt. med hjælp fra bestyrelsen. Indvendig senere i lyse farver.  

d. Arbejdsskadeforsikringen opsiges, da vi ikke længere har ansatte.  

e. Anmodning om klipning af hæk (8 parceller) er af nogle modtaget negativt. Bestyrelsen ser 

frem til en evt. debat om emnet på næste generalforsamling (GF).  

f. GM20 har klaget dårligt asfaltarbejde omkring den nye regnvandsbrønd. Kirsten kontakter 

firmaet.  

g. Telt er pt. udlejet til SM4, som gerne vil købe det. Det udbydes til salg på næste GF. Evt. 

sammen med fodboldsmålene.  



h. Kirsten vil arrangere en guidet tur på Sønæs med efterfølgende gril. Bakkegården giver kul 

og drikkevarer.  

  

3. Næste møde hos Per flyttes til tirsdag den 27. september.  

  

  

  

Venlig hilsen  

  

Carsten Simmelsgaard, formand   


