
Velkommen til 

generalforsamling 2020

Grundejerforeningen Bakkegårds Allé



Praktik

- Vejledning sendt på mail

- ”Selv-henter”-kage fra Stub



Præsentation af bestyrelsen



Dagsorden 

1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jan Thomsen

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 2021 v. Kaj Skov 

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

7. Valg af revisor og revisorsuppleant v. dirigent 

8. Eventuelt 



2. Bestyrelsens beretning v. Per Nielsen 

Administration
o Proces vedr. kontingentinddrivelse væsentligt forbedret 

Samarbejdet med kommunen 
o Blind-vej-skilt er blevet sat op 
o Ny stiføring (blot slåning af sti i græsset) fra vænge 2 (det første vænge til ve.)                                    

ud til det grønne område 
o Igangværende projekter har været udfordret af manglende kontaktperson ved kommunen 

og er derved forsinket i forhold til oprindelig plan, hvor de var forventet færdiggjort i 2019. 
Der arbejdes videre med projekterne 1,2 og 3. 

1. Etablering af sti mod skolen fra vænge 1 
2. Etablering af område med blomstereng som forsøg (ved vænge 1) 
3. Udskiftning og færdiggørelse af piletræer som allétræer op mod støjvold 

4. Forsøg med blomsterløg plantet langs alléen er fravalgt 

Pasning af de grønne arealer (Birkely) 
o Området ved nr. 35 vedligeholdes nu som de øvrige arealer 



3. Aflæggelse af regnskab v. Kaj Skov 

Driftsregnskab 2019



4. Rettidigt indkomne forslag (bestyrelsen i hænde sendes 7.11.20)

- Ændring af lokalplanen Jan Thomsen (nr. 30) 



5. Vedtagelse af budget / kontingent 2021 v. Kaj Skov

Bestyrelsen foreslår uændret beløb, dvs. 1000 kr/år 



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 

Louise Skriver Lægteskov (nr. 2) (suppleant) modtager ikke genvalg 



7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor:

Bestyrelsen foreslår Thomas Lindevang (nr. 63)

Revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslår John Mortensen (nr. 102)



8. Eventuelt


