
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

Dato: Torsdag d. 22 marts 2014 

Sted: Lalandia Billund 

Deltager: John Andersen, Boje Henriksen, John Bynger, Henning Nielsen, Claus Fenger og 
Susanne Hedegaard Presthi 

Afbud: Knud Lambertsen,  

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Greneral forsamling  

 

Formandens beretning som kan ses på hjemmesiden blev godkendt. Der var ingen kommentarer. 

 

Årsrapport som kan ses på hjemmesiden blev godkendt og der var ingen kommentarer. 

 

Regnskab for 2013 og budget 2014 blev godkendt og der var ingen kommentarer. 

 

Valg af bestyrelse: 

Der var 5 personer på valg. 

John Bunger som ønskede genvalg. 

Claus Fenger som ønskede genvalg. 

Susanne Hedegaard Presthi som ønskede genvalg. 

Henning Nielsen ønskede ikke genvalg. 

Knud Lambertsen udtrådte pga sygdom. 

 

Jannic Mikkelsen blev valgt 

Jytte Broberg blev valgt. 

 

Subleanter:  

Olga Rasmussen  

Hanne Hundahl  

Henrik Sønderholm  

 

 

Revisoren blev valgt igen. 

 

Renovation: 

Vi får i lalandia tømt meget. Der er altid mulighed for at ringe om en ekstra tømning, hvis der er 

spande der er fulde. 



Vi har mulighed for at benytte genbrugspladsen. 

Vi fik en post af på Grundejerforenings budget, men der er kommet mere på vores skatte billet. Det går 

i nul. Kommunen bestemmer selv hvor meget de vil tage for renovation. Vi kan bare få skraldespande 

ved hvert hus hvis det er det vi ønsker.. Men det gør vi ikke.  

Spørgsmål: i Rødby har de forsyningsselskaber som er regnet som erhverv, det gør de kan slippe lidt 

billigere kan vi ikke det?  

Nej vi har kun renovation der er vores eget. Vi er fælles med lalandia om tv og strøm. Så det ville være 

minimalt vi ville kunne spare. 

Til gengæld har vi i 2013 fået lov til at se kontrakt med tv og strøm og vil fremadrettet sammen med 

lalandia kunne forhandle aftaler. 

 

Legeplads ønske fra generalforsamling 2013 

 

Legepladsprojekt 2014 

 

Der blev på generalforsamlingen i 2013 forespurgt om en stor legeplads, så der ikke kun var de små. 

 

Vi har i bestyrelsen arbejdet med flere forslag og har indhentet tilbud. Disse tilbud vil vi kigge igennem 

og se hvilket vi vil bruge. 

Placeringen af legepladsen er udlånt af Lalandia. 

Tanken bag legepladsen.  

 

Vi syntes der mangler, et sted for hele familien og ikke kun for de helt små børn, men også for 

teenager og de lidt større børn i alle aldre. Et sted de voksne også har lyst til at opholde sig.  

 

Hoppepuderne vil sammen med denne legeplads være med til, at tilgodese denne aldersgruppe. 

Vi har derfor valgt, at denne legeplads skal kunne rumme aldersgruppen 0-99 år.  

 

Midten vil være for de helt små.  

 

Området uden om vil indeholde mulighed for udendørs fitness. Man vil evt. på en løbetur kunne runde 

af her. Eller man vil kunne gøre noget for sig selv, mens børnene er i gang andre steder. 

 

Yderst er der svævebane og forhindringsbane for de lidt større børn og voksne. 

 

Prisen for denne type legepladsen er på ca. 500 kr. pr hus. 

 

Kommentar:  

Der ønskes at der er bænke at sidde på. 

Syntes det er en rigtig god ide. 

Bekymring for at fitness redskaber ikke vil blive brugt, ønsker i stedet flere legeredskaber. 

Mener at det nok skal blive brugt, der er mange der løber i området og det vil være en god afslutning g 

på turen. Mener der netop er tid mens man er der til at bevæge sig. 

Der var ønske om barsket net. 

Ide om at der kunne være instruktion i redskaberne. 

 

Under diverse: 

 

Spørgsmål: 

Ønske om flere aftaler med Legoland, legehus, og giveskud om rabat for husejerne. 



Bestyrelsen vil arbejde videre med dette. 

 

Spørgsmål: 

Kunne man lave om på processen ved for sent betalt kontingent? 

Dette er lige gjort og det virker. Folk skal nok betale, hvis der er udsigt til at tv slukkes og de ikke kan 

leje ud. 

 

Spørgsmål: 

Hvad kan vi gøre ved de 20 procent der endnu ikke har trådløst internet. Hvad med ar lave så lejer kan 

krydse af. Så er der ikke så stor udlejning til dem der mangler dette? 

Bestyrelsen har brugt meget lang tid på at skrive og ringe til dem der ikke har trådløst. Det er sendt 

videre til lalandia og de vil prøve at gøre noget. Mener det er bedst for alle at der vil kunne reklameres 

med at alle huse har trådløst net. I mange familier har alle iPad. 

 

Spørgsmål:  

Hvorfor giver lalandia ikke også tilskud til legeplads. 

Der vil kunne blive et tvist om forsikring og vedligehold. Men i stedet lægger Lalandia grund til. 

 

Spørgsmål: 

Hvordan det kunne være, at der blev sparet 20 % på administrationsaftalen med Lalandia. Kunne man 

ikke bare have sagt den op noget før? 

 

En kontrakt kan man ikke bare komme ud af med mindre den bliver misligholdt. Vi er i bestyrelsen 

glade for vi har lavet en god forhandling denne omgang. 

 

Spørgsmål:  

Ønske om at der i hallen bliver lavet noget for teenager, som de gider, så der ikke kun er noget for de 

små? Det er lalandia der skal spørges om dette. 

 

Henning Nilsen ønskede ordet. 

Han takkede for alle dem der havde støttet ham og ringet til ham. 

Han har ikke samme fremgangsmåde som resten af bestyrelsen, så derfor ville han takke af.  

 

Bestyrelsen takker af og glæder sig til at samarbejde med de nye i bestyrelsen og til de nye 

arbejdsopgaver der måtte komme. 

 

 

 

 
 
 


