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Grundejerforeningen Bakkegårds Allé



Praktik

Vejledning sendt på mail

Hvis du gerne vil sige noget:

Klik på ”ræk hånden op” eller skrive direkte i chatfeltet. 
Når ordet bliver dit, kan du tænde for mikrofon og meget gerne også video. 

Husk at slå det fra igen efterfølgende 

Nyd en kop kaffe og ”selv-henter”-kage fra Stub



Præsentation af bestyrelsen



Dagsorden  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. Per Nielsen 

3.  Aflæggelse af regnskab v. Kaj Skov 

4.  Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne v. Per Nielsen 

5.  Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2023 v. Kaj Skov 

6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter v. dirigent 

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant v. dirigent 

8.  Eventuelt 



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Jan Thomsen



2. Bestyrelsens beretning - 2021 1/3 v. Per Nielsen 



2. Bestyrelsens beretning - 2021 2/3 v. Per Nielsen 



2. Bestyrelsens beretning – et kig på 2022 3/3

Forventning til særlige opgaver/projekter i 2022:

- Klargøring af blomsterområder
- Gennemgang af området med Birkely
- Møde med kommunen



3. Aflæggelse af regnskab - 2021 v. Kaj Skov 

Driftsregnskab 2021: Balance pr. 31.december 2021



4. Rettidigt indkomne forslag (bestyrelsen i hænde senest d. 13.3.22)

Fra nr. 23
1) Jeg og mange andre døjer sikkert også med meget kalk i husstand, hvilket slider på vaske-, opvaskemaskine, vandhaner osv. Derfor ville jeg foreslå om man evt. skulle gået 

sammen og lave et udbud for BWT blødgøringsanlæg, således man kunne få en bedre pris på både anlægget og etableringen?

Selvfølgelig skal det være frivilligt om man ønsker at være med.

2) Vi hører alle motorvejen og den støj den bringer med sig, og hovedsagelig fra det indtegnede område (se rød markering), da der ingen støjværn/vold eller beplantning er. 

Mit forslag går på at bruge 20-40.000 kr. af grundejerforeningens likvide midler på indkøb af træer/planter til at udvide den påbegyndte beplantning (se område b på skitsen), 

samt evt. en mindre indhegning for at holde dyrene væk til at starte på. Hensigten er at opnå tæt beplantning med tiden og dermed bidrage markant til reduktion af støjen.

Der kan evt. indkaldes til en fælles plante-arbejdsweekend, da alle får glæde af det, efterhånden som det gror op. 



5. Vedtagelse af budget / kontingent for 2023 1/2 v. Kaj Skov

Budget 2022:



5. Vedtagelse af budget / kontingent for 2023 2/2 v. Kaj Skov

Bestyrelsen foreslår uændret beløb, dvs. kontingent 1000 kr/år i 2023

Budget 2023:



6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

Kaj Skov (nr. 96) (kasserer) modtager genvalg 

Sanne Kuhlmann (nr. 100) (menig) modtager genvalg 

Nikolaj Lip (nr. 32) (suppleant) modtager genvalg 

Henning Tvekov (nr. 5) (suppleant) modtager genvalg 



7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor: Thomas Lindevang (nr. 63) modtager genvalg 

Revisorsuppleant: John Mortensen      (nr. 102) modtager genvalg 



8. Eventuelt

Skriv til bestyrelsen ved brug af 
”kontakt”-fanen på hjemmesiden

HUSK at skrive husnr. 
ved kontingent-

indbetaling 


