
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d. 27. november 2014 

Sted: Lalandia Billund 

Deltager: John Andersen, Claus Fenger, Jytte Broberg, John Bünger, Boje Henriksen, Jannic 

Mikkelsen og Susanne Hedegaard Presthi 

Afbud: Ingen 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Møde med Jens Peder Græsset er blevet slået, for sidste gang i år. 

 Et græsområde er blevet prøvesprøjtet for ukrudt, og det virkede. Vi vurdere om 

det skal gøres flere steder. 

 Områderne er blevet kigget igennem, der var kun nogle småting, der skulle 

rettes, for at områderne så pæne ud. 

 De sten der står ved vejene, som kan let kan overse, vil blive malet, så de bedre 

kan ses i regn og mørke. 

 De steder biler har kørt over fliser, vil i løbet af den næste måned, blive rettet til. 

 Forsøget med, at holde svaler væk, er færdig. Det var sølvpapir strimmel, der 

kunne klisters på, der virkede bedst og så bedst ud. Jens Peder Hansen (teknisk 

afdeling) ved, hvad der er brugt og det kan rekvireres, ved at kontakte ham. 

Ejer undersøgelse  Grundejerforeningen forsøger, at lave egen tilfredsheds undersøgelse.  

Legepladser: Der er en forhandling i gang. 

Asfalt: Der bliver fundet et firma der kan undersøge asfalt belægningen i områderne. 

Mødet med dem vil blive inden jul. 

Service besøg: Ejerne skal huske, at service besøg som i har haft i jeres sommerhuse, kan i 

trække fra i 2014 som håndværker fradrag. 

Poppelens vedtægter: Der arbejdes videre med dette til næste møde. 

Økonomi: Budget 2015 blev gennemgået og rettet til. Det blev besluttet, at kontingentet 

for 2015 bliver på niveau med 2014. 



Vandværk: Alle ejere, skal være opmærksom på, om de er blevet trukket for et gebyr fra 

GEV Grindsted El og Vand. Grundejerforeningen har haft kontakt med GEV og 

har fået lavet, så vi skulle være gebyrfri. Oplever i andet, kontakt da venligst 

grundejerforeningen. 

Sne: Vi prøver i bestyrelsen at spare på ejernes penge, så det er blevet besluttet at, 

på lukke dage skal der ikke ryddes sne. 

Indvendig Maling: Der er indhentet tilbud på indvendig maling. Dette kommer på hjemmesiden 

snarest. En god ide at få malet på lukke dagene. 

Næste møde: 22. januar 2015. 

 

 

 


