
Grundejerforeningen Bakkegården 
 

Viborg, den 19. maj 2014 

Tilstede: Carsten Simmelsgaard, Kirsten Lynggaard, Leif Pedersen, Gitte Øster Krog, Jørn Schmidt 
Hansen (referent)  

Afbud:  Rasmus Roos og Bent Jensen 

Mødet afholdt tirsdag den 19/5-2014 kl. 1930 hos Gitte Øster Krog. 

 
 
Agenda: 
1. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 4 FEB 2014 
2. Inspektion af legeplads v. Leif 
3. Mødeplan op til generalforsamling (forslag): 
 16 SEP bestyrelsesmøde hos Jørn (mindst 4 uger før generalforsamling) 
   9 OKT bestyrelsesmøde hos Leif (9-13 dage før generalforsamling) 
  21 OKT generalforsamling (i oktober) 
4. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 
5. Næste møde (forslag: 16 SEP 14 hos Jørn) 
 
Ad 1) Referatet godkendt uden anmærkninger, og underskrevet af de tilstedeværende. Som 
opfølgning til pkt. 1 bemærkes, at der arbejdes videre med placering af indestående beløb fra 
vejkontoen, til bedst mulige rente. Umiddelbart er der muligt at opnå 2,5% i rente ved en 
bindingsperioden på 2-3 år. Kassereren overflytter penge til kontoen, således at der fortsat er 
midler til drift i grundejerforeningen. 
Der er enkelte problemer med adgang til medlemsregisteret for nogle af 
bestyrelsesmedlemmerne. Der følges op af formanden.   

I forhold til opfølgning på Nabohjælpskonceptet blev de besluttet at købe 2 stk. nabohjælpsskilte a´ 
kr. 366 inkl. Moms, som opsættes ved indkørsel til Gråmejsevej fra Blåmejsevej, og ved indgang til 
GF-område ved legepladsen. Jørn klarer indkøb og opsætning. 

Kirsten og Jørn arbejder videre med et socialt arrangement for foreningens medlemmer – formentlig 
til efteråret. Forslag om rundvisning i den nye Vestre Landret, vinaften eller lign. 

Ad 2) Leif refererede at legepladsen ser godt ud. Læ huset trænger fortsat til maling på sydlige 
side, ligesom der trænger til udskiftning af plader på hockeybanen. Leif indkøber maling til ”læ 
huset”, ligesom han sørger for noget sand til sandkassen. Gitte indkøber nogle legeting til at lægge 
i sandkassen. 
Der aftales nærmere mht. maling af huset mellem nogle bestyrelsesmedlemmer og havemanden. 

Leif havde undersøgt de galvaniserede skruer lidt nærmere på den nye legeplads, som sidste gang 
blev vurderet til at være med begyndende rust. Dette dog ikke tilfældet – ser fint ud.  



ad 3) Datoer godkendt. 

Ad 4) De gule sandkasser ved stikvejene bliver stående sommeren over. Ingen ”klager” eller 
kommentarer fra medlemmer modtaget omkring dette. 

Kirsten har bedt Bent Jensen skrive et slags ”historisk notat” om udviklingen i kvarteret, som 
tænkes lagt på hjemmesiden. 

Gitte refererede at betaling af kontingent for perioden ser godt ud. Status er, at der ”kun” er 2 
restanter. Hun følger op. 

Carsten refererede, at han havde modtaget information fra vore havemand, Bent Jensen om, at 
han flytter pr. 1/7-14 til Fuglebakken 35, men at han fortsat er interesseret i at forblive som 
havemand for foreningen. Dejligt ….. 

Ad 5) Næste møde den 16/9 kl. 1930 hos Jørn, Gråmejsevej 93 

 

 

 

Jørn Schmidt Hansen, 
Sekretær 

 

 

 

Carsten Simmelsgaard,   Leif Pedersen,   Gitte Øster Krog, 
  

 

 

Kirsten Lynggaard      Jørn Schmidt Hansen   


