
Viborg, den 23. september 2019 

Grundejerforeningen Bakkegården 
Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 17/9 2019 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 
Mano Aziz, GM 43, suppleant 
 

Afbud: 

Karsten Bak Petersen, GM 71, suppleant 
 

Agenda: 
 

1. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 26 juni 2019 
Underskrevet og godkendt. 
 

2. Inspektion af legeplads og drøftelse af legepladsens renovering ved hele bestyrelsen 

Hele bestyrelsen mødtes på legepladsen, hvor vi gennemgik de punkter, der var fundet 
under inspektionen. 

• Der skal graves ”nye” dæk ned under vippen. Thorstein og Jesper ordner det. 

• Der skal strammes et par skruer i klatrestativet. Thorstein og Jesper ordner det. 

• Havemanden skal fjerne de små buske, der står ved stien ud mod Holstebrovej. 

• Stolperne ved boldbanen er ved at være rådne, men vi gør ikke noget på 
nuværende tidspunkt. Det samme gælder stolperne ved sandkassen. 

• Kirsten undersøger, om de rådne stolper forenden af stien mod Blåmejsevej står på 
vores grund eller kommunens grund. Hvis de er på vores grund, får vi placeret en 
stor sten i stedet for stolperne.  
 

 
3. Nye tilflyttere, huse til salg 

Nye tilflyttere:  Ingen 
Huse til salg: Gråmejsevej 35, solgt pr. 1 oktober 2019  
 

4. Info fra kassereren 
Indestående: 



Driftskonto: 164.276,17kr. 
Højrentekonto 0,5 %: 151.278,66kr. 
Særlig vejkonto: 194.699,59kr 
 

5. Vejene 
 
Besigtigelse af skade 
Under den kommende inspektion vil revnerne i vejene blive drøftet.   
 
Inspektion af vejene 
Inspektion vil finde sted i uge 41. 
 
Fejning af fortov 
Vi vil igen i år få fejet fortovet når/hvis der falder sne. Kloak Ekspressen vil udføre arbejdet.  

 
Tung trafik 
Det er ikke muligt at begrænse tung trafik. 
 

6. Løbende projekter 
Det grønne område: 
Kirsten har været til møde omkring det grønne område. Der er udsendt et referat af 
mødet. 
 
Vi har været godt tilfredse med havemanden, så vi fortsætter samarbejdet i det nye år. 
 

7. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt. 
Kirsten har modtaget en henvendelse fra en af beboerne vedrørende beplantning på en af 
de afskårne hjørner ved en stikvej, hvor der efter beboerens opfattelse skulle være plantet 
på fællesarealet. Det er grundejerforeningen, som i sin tid har tilplantet hjørnerne for at 
sikre, at der altid er gode oversigtsforhold. Der er på stedet fine oversigtsforhold, hvorfor 
bestyrelsen ikke ser anledning til foretage sig yderligere. Dette er meddelt beboeren via 
mail. 
Kirsten prøver at stable et arrangement på benene engang i efteråret. Nærmere info 
kommer senere. 
Vi vil traditionen tro, have juletræstænding på legepladsen med gløgg og brunkager. 
Nærmere info kommer senere på året.  
 

8. Næste møde er tirsdag den 25/11 2019 kl. 19.00, hos Thorstein Kjær Kjeldsen, GM 57.  
 
 

 
 
 

 



Carsten Simmelsgaard                          Kirsten Lynggaard    Inga Laursen 
 
  
 

                             
Jesper Otkjær Christensen  Thorstein Kjær Kjeldsen             


