
Grundejerforeningen Bakkegården 
Viborg, den 16. september 2014 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  

Tirsdag den 16. september 2014 kl. 1930 hos Jørn Schmidt Hansen. 

 

 

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

Afbud:  Ingen 

 
Agenda: 
1. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 19 MAJ 2014 
2. Inspektion af legeplads v. Leif 
3. Opfølgning på e-mail v. Kirsten 
4. Ny havemand (Bent slutter ved sæsonens afslutning) 
5. Plan for forberedelser til generalforsamling 21 OKT 

- bestilling af Finderuphøj Skole af formanden 
- bestyrelsens beretning af formanden 
- ordstyrer skaffes af formanden 
- 23 SEP indkaldelse til generalforsamling udfærdiges og fordeles 4 uger før 
via papir af formanden (udkast til indkaldelse vedlagt) 
- 7 OKT forslag fra medlemmer 
- 9 OKT bestyrelsesmøde hvor dagsorden for generalforsamling m.v. drøftes  
- 13 OKT dagsorden m. forslag og regnskab/budget udsendes (e-mail/papir) 8 
dage  før og lægges på hjemmesiden af sekretæren 

 - bestilling af mad og drikke til generalforsamlingen af Jørn og ???? 
 - økonomi og budget ved Gitte 
 - på valg til bestyrelsen: Gitte og Jørn: genvalg? som suppleant: Rasmus 
 
6. 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) 
7. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 
 
8. Næste møde 9 OKT 2014 hos Leif 

 



Ad 1) Referatet godkendt uden anmærkninger, og underskrevet af de tilstedeværende.  Som 
opfølgning på referatet bemærkedes, at pengeindestående ikke var flyttet til højrentekonto, da 
der er problemer med kasserens adgang til dette. Leif og Carsten tager kontakt med banken for 
afklaring. Der er fortsat problemer for nogle bestyrelsesmedlemmer med at få adgang til 
foreningens elektroniske medlemsregister. Formanden undersøger.  
Nabohjælpsskilte – i alt 3 stk. betalt af kassereren, og vi afventer leveringen til opsætning ved 
indkørsel til Gråmejsevej, ved stiadgang til Gråmejsevej fra legepladsen, og ved stiadgang til 
Sortmejsevej. Sekretæren og Rasmus klarer opsætning. 

Ad 2) Leif refererede at legepladsen ser godt ud. Dog er der flere klager over, at ”maskerne” i 
klatrerebet op til rutsjebanen er for grove, hvorved der er fare for at mindre børn kan falde 
ned/igennem. Leif undersøger evt. tilkøb/opsætning af tættere net. 
Læ huset, bænke og hockeybanen trænger fortsat til maling. 
Kirsten indkøber maling i passende farve og kvalitet. Herefter forsøges at få malet noget af det i 
år. 

ad 3) Mailen drøftet. 

Ad 4) I fortsættelse af, at havemand, Bent Jensen er flyttet fra kvarteret, så har han nu også opsagt 
sin stilling med udgangen af oktober 2014. Formanden laver opslag efter ny havemand i 
forbindelse med generalforsamlingen, samt via hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede at give 
havemanden er afskedsgave, efter mange trofaste års indsats. Formanden klarer. 

 

Ad 5) Formanden gennemgik planen for varsling, indkaldelse og arbejdsopgaver til 
generalforsamlingen den 21/10. Finderuphøj Skole er bestilt – og bestyrelsen mødes på stedet fra 
kl. 1830. Kirsten udsender dagsorden m.v. og Rasmus og Kirsten bestiller mad/drikkevarer. 
Valg:  Gitte og Jørn genopstiller ikke. Rasmus vil gerne genopstille som suppleant. 

Ad 6) Næste bestyrelsesmøde den 9/10 kl. 1930 hos Leif Pedersen. Afbud fra Rasmus Roos. 

Ad 7) Jørn Schmidt Hansen oplyste, at han stopper i bestyrelsen, da han flytter fra kvarteret pr. 
12/10 2014. Sekretærposten overdrages derfor pr. d.d. til Rasmus Roos, og Kirsten assisterer i 
Rasmus` fravær. Jørn udtræder dermed af bestyrelsen pr. d.d.. 
Grundejerforeningens telt flyttes  til Kirsten Lynggaard (Jørn klarer) 
Udbedring af rist ud for Gråmejsevej 45. Kirsten har fået overslag (2500-4000 kr.), og dette 
iværksættes. 

 

Jørn Schmidt Hansen, 
Sekretær 

Carsten Simmelsgaard,   Leif Pedersen,   Gitte Øster Krog,  

 

Kirsten Lynggaard    Rasmus Roos           Jørn Schmidt Hansen   


