
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato:  Torsdag d. 14. September  2017 

Sted:  Lalandia Billund 

Deltager:  John Bünger, Jannic Mikkelsen, Kristine Klejnstrup, Boje Henriksen, Susanne 

Hedegaard Presthi, og Karl Skovgaard Jensen. 

Afbud:  Claus Fenger (med på telefon) 

Ordstyrer:  John Bünger 

Referent:  Susanne Hedegaard Presthi 

Ekstraordinær - 

generalforsamling  Prisen for den ekstra ordinære generalforsamling løb op i ca. 50.000 kr. 

   

Grønne områder   Der er flere steder i områderne, hvor buske er groet meget tæt på husene og 
skygger meget, så det genere på terrassen. 
De vil blive beskåret til efterår/ vinter, når bladene er faldet af træerne, 
oplyser Lalandia. 
 
Der er undersøgt, hvad det vil koste, at tynde ud i Lindetræerne samt rydde 
det sidste op på Poppel Alleen. Der vil koste omkring 100.000 kr. + moms, da 
det er mindre grene end sidst og derfor udgør et større arbejde. Poppel Alleen 
er ca. 800 meter lang. Dette arbejde vil blive udført i december/januar hvor 
der er lukke dage, således vi ikke generer gæsterne. 
 
Der vil i efteråret blive plantet på voldene mellem Pilestien 463 – 475 og 427 – 
445, således det fremover vil være lettere at holde voldene. Lalandia betaler 
for timerne og GF Poppelen betaler for planterne. Meningen er, at vi fremad-
rettet vil tage nogle volde og beplante, således det er lettere at vedligeholde 
området. 
 
Bestyrelsen undersøger muligheden, for brug af robotgræsslåmaskiner. 
Der vil blive lavet et testområde, for at se om det kan bruges i vores område. 
Der er blevet spurgt flere firmaer, om de tænker det kan lade sig gøre i 
områderne. 

  
Økonomi   Budgettet gennemgået af bestyrelsen og det holder. 
 

Forsikring/skader Forsikringsaftale skal evalueres inden længe med Lalandia. 
Undersøgelse viser at det ikke er ens, hvad ejere selv må erstatte selvom 
prisen er under 1.000 kr.  



  
Hårde hvidevarer Der er fortsat møde med flere selskaber/firmaer. Er rimelig langt i processen. 

Det er de sidste møder der mangler. 

 
Tv og reklamer Opdatering af fjernsyn og igangsættelse af reklamer på TV: 

Iværksættes af bestyrelsen og der undersøges muligheder. 

 
  

  
Betaling af internet Igangsættelse af betalings internet: 

Vi kører videre med en betalingsløsning. Der undersøges mere på de 
muligheder og priser der bruges andre steder, så vi ved hvad vi kan tage af 
betaling. 
 

Arbejdsopgaver Omfordeling af arbejdsopgaver: 
Jannic skal mere med på teknikken. 
Susanne skal mere ind over de grønne områder. 
 

Lejeskader  Vi har modtager flere mails omkring lejeskader. Vi arbejder stadig på, hvordan 
de skal takles. 

 
GF Poppelens infrastruktur 
  GF Poppelen Infrastruktur Aps -kommende bestyrelsesmøde: 

Der skal holdes møde samme dag som næste bestyrelsesmøde. 
 

  
Næste møde:  16. november 2017  

 

 

 


