
Grundejerforeningen Bakkegården 
 

Viborg, den 4. februar 2014 

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

Afbud:  ingen 

Mødet afholdt tirsdag den 4/2-2014 hos Kirsten Lynggaard. 

Dagsorden: 

1) Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmødet den 11/11-2013 
2) Inspektion af legeplads v/Leif 
3) Medlemsregistrering i ”Google” 
4) Digital signatur og postkasse 
5) ”Nabohjælp” til forebyggelse af indbrud 
6) Snerydning, opbevaring af strøkasser 
7) Opdatering af hjemmesiden 
8) Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
9) Næstemøde (forslag 20/5 14 hos Gitte) 
10) Gruppebillede af den nye bestyrelse  

Ad 1) Referatet godkendt uden anmærkninger, og underskrevet af de tilstedeværende. Som opfølgning 
bemærkes, at der arbejdes videre med placering af indestående beløb fra vejkontoen, til bedst mulig rente. 

Ad 2) Legepladsen ser godt ud. Læ-huset trænger til maling på den sydlige side, ligesom der trænger til 
udskiftning af plader på hockeybanen. Nogle af de galvaniserede skruer på den nye legeplads er begyndt at 
ruste. Der følges op med sælger af legepladsen (Leif som tager kontakt med Michael)  
Bent følger op mht. maling. 

Ad 3) Medlemsregistreringen OK. Der ønskes tilføjet telefonnumre på medlemmerne i videst muligt 
omfang. Formanden er redaktør. 

Ad 4) Formanden har flugt op i forhold til digital signatur og postkasse. Mail fremsendes til kassereren, når 
der kommer ny post. 

Ad 5) Nabohjælpsaften 27/11-13. God aften med mange deltagere, hvor der blev orienteret om 
Trygfondens projekt Nabohjælp, ligesom et sikringsfirma (MS-alarmer), viste forskellige alarmsystemer 
frem. 
Bestyrelsen vurderer, hvorvidt der skal købes ”Nabohjælps-skilte” til opsætning ved indfaldsveje /-stier til 
grundejerforeningens område. 
JSH undersøger, hvorvidt dette kan købes. 

ad 6) Ganske lidt vintervejr denne vinter. Få problemer med snerydning på fortovet, hvor der har været 
kontakt til firmaet herfra. Få erfaringer med brug af strøkasserne. Kasserne søges stillet lidt mere diskret. 

ad 7) Kirsten arbejder ihærdigt videre med opdatering af hjemmesiden. 



 
ad 8) Bent Jensen: Den ihærdige havemand  har været i gang med beskæring på legepladsen. 
Kirsten Lynggaard: Der efterlystes idéer  til kommende aktiviteter. Idéer:  Vinsmagning, rundvisning på TV 
M/V, rundvisning på Landsretten, dag med børneaktiviteter for børnefamilier på legepladsen etc.etc.  
 

Gode idéer efterlyses til fremtidige arrangementer. Kontakt gerne sekretæren. 
Kirsten/Jørn forsøger med et arrangement.  
 

ad 9) Afholdes 20/5 2014 kl. 1930 hos Gitte Øster Krog, Gråmejsevej 77. 

 

Jørn Schmidt Hansen, 
Sekretær 

 

 

 

Carsten Simmelsgaard,   Leif Pedersen,   Gitte Øster Krog,   

 

 

Kirsten Lynggaard      Jørn Schmidt Hansen   


