
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato:    Torsdag d. 13 juni 2018 

Sted:  Lalandia Billund 

Deltager:   John Bünger, Jannic Mikkelsen, Kristine Klejnstrup, , Rene Rahbek og Karl 
Skovgaard Jensen – samt gæst Claus Fenger 

Afbud:     Boje Henriksen, Susanne Hedegaard Presti 

Ordstyrer:   John Bünger 

Referent:   John Bünger og Jannic Mikkelsen 

 

Serviceaftale  Opgaven fra sidste bestyrelsesmøde omkring at fremskaffe grundlag for 
  en ny kontrakt, således at beslutningen kan tages i aften. 

  Alle tilbud blev sammenlignet, incl. Lalandias tilbud. 

  Bestyrelsen besluttede at opsige den nuværende aftale og påbegynde 
  endelig forhandling om ny aftale. 

Administrationsaftalen  De indhentede aftaler blev gennemgået. 

  Bestyrelsen besluttede at opsige den nuværende aftale og påbegynde 
  endelig forhandling om ny aftale. 

Forsikring  Forsikringshistorik blev gennemgået. Der foretages indhentning af  
  tilbud i fællesskab med GF Skansen(Rødby) 

Beplantning  Status på forbedring af beplantningen af området. 
  Der er budget til at forbedre 3 stikveje pr. år. 
  Der er kommet input fra husejere på FB og mail, som vil blive samlet i et 
  overblik og herefter tages aktion på det som kan håndteres. 

Økonomi  Ingen væsentlige ændringer. 
  Dog er der i sidste uge købt en ny hoppepude. Hoppepuden 
  er den ældste som er tyndslidt. Og der havde lige været reparation,  
  men der var igen hul på dugen. Grundet højsæson valgte bestyrelsen at 
  få en ny med det samme. 



Tyveri  Bestyrelsen er ikke blevet kontakt yderligere for forebyggende 
  arbejdende. Bestyrelsen gør opmærksom på at der ikke er anmeldt  
  tyveriskader/indbruds skader i større omfang end tidligere. Det tyveri 
  som har foregået er tyveri fra ulåste biler, ting på terrasse eller indhold i  
  ulåste trailere. 

Video overvågning  Der er blevet diskuteret mulighed for at overvåge udvalgte områder 
  i vores område, samt ved hoppepuderne. 
  Emnet undersøges. 

Hårdehvidevare  Der udsendes mail til dem som har tilmeldt sig udskiftning af opvask. 
  Se på Hjemmeside omkring alle hårdehvidevare. 

 

 

Næste møde:  23. August 2018  

 

 

 


