
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d. 28. august 2014 

Sted: Lalandia Billund 

Deltager: John Andersen, Claus Fenger, Jytte Broberg, , John Bynger og Susanne 
Hedegaard Presthi 

Afbud: Boje Henriksen, Jannic Mikkelsen 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Grønne områder: Der har været møde med Jens Peder.  

 Jordbærplanterne vokser ikke lige godt alle steder, så der kigges på hvorfor. 

Græsset er fint alle steder. Der bliver sprøjtet for ukrudt.   

 Der vil nogle steder blive fjernet volde og sået græs i stedet, andre steder vil der 

plantes mere i løbet af efteråret. 

 Der vil blive rettet op på fliser der ligger skævt pga. at biler kører ind over dem.  

 4 lygtepæle er kørt ned i løbet af 2014 indtil nu. Vi har fået 2 af dem erstattet af 

gæsterne og 2 af dem skal vi selv betale.   

 Der er råd i nogle af miljø stationerne. Vi undersøger omfanget og de vil blive 

repareret.  

 Der vil blive sat 35 til 40 stærekasser op. Stærene skal spise de gåsebiller der er i 

plænerne. 

 Der er nogle husejere der selv har plantet noget uden for deres huse. Planterne 

vil blive fjernet. 

Brønde: Der er brønde ved hvert hus. De er ved at blive tømt, da de med tiden bliver 

fyldt med sand og organisk materiale. 

Rensning af tag: Hvis der er nogle husejere der renser tag, vil det være en god ide at sætte rist/ 

net ned i afløbene, for at fange organisk materiale. 

Syd energi: Gf Poppelen er i gang med en proces frem mod 2016 sammen med Lalandia om 

tv og internet. John A. og John B. skal have møde med Lalandia og SE, hvor de 

går i gang med opbygning af en ny kontrakt. 



Gadelamper:  Som skrevet tidligere bliver der tit kørt nogle lamper ned. Det koster op mod 3-

5000 kr. pr gang det sker, at få dem lavet. 

Det er blevet besluttet, at der vil blive lagt sten foran gadelamperne. 

Loyalitets udlejning:  På næste møde med Lalandia, vil de blive bedt om at redegøre for de 

konsekvenser dette koncept vil påfører hver hustype. Det næste møde vil være 

8. september. 

Legepladser: Arbejdsgruppen til ny legeplads har holdt ferie.  

 De gamle legepladser er ved at blive efterset og repareret.  

Indvendig maling: De firmaer er i forvejen maler ude, vil også gerne give tilbud på maling inde. 

Bestyrelsen opfordrer ejerne til at indhente minimum 2 tilbud. 

Poppelens vedtægter: Vedtægterne blev nærlæst af alle i bestyrelsen. Vedtægterne bliver revurderet 

og de ændringer der måtte være, vil blive præsenteret på næste 

generalforsamling.  

Næste møde: 9. oktober 2014. 

 

 

 


