
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato:    Torsdag d. 17 MAJ 2018 

Sted:  Lalandia Billund 

Deltager:   John Bünger, Jannic Mikkelsen, Kristine Klejnstrup, Susanne Presthi, Rene 
Rahbek og Karl Skovgaard Jensen. 

Afbud:     Boje Henriksen 

Ordstyrer:   John Bünger 

Referent:   Susanne Hedegaard Presthi 

Konstituering   Mødet startede med en præsentations runde.  
 Formand- John Bünger 
 Næst formand- Jannic Mikkelsen 
 Kasser- Karl Skovgaard Jensen 
 Menig medlem 
 Boje Henriksen 
 Kristine Klejnstrup 
 Rene Rahbek 
 Susanne Presthi 

 
Arbejdsfordeling  

 Teknik, tv og it - Jannic  
 Advokat, miljøstationer - Jannic  
 Forsikringer - Rene 
 Rengøring/formidlingsaftale - Kristine 
 Plan 2030 - Boje 
 Økonomiassistent – Boje 
 Økonomi - Karl 
 Hjemmeside - Susanne 
 Grønne områder - Susanne, Kristine, Claus, Karl  
 Legepladser - Claus  
 Referater - Boje(Jannic og John) 
 Gfpi - Jannic og John 
 Hårdehvidevarer - Kristine  

 
 
Mødedatoer 18/19  Datoer i 2018-19 

 17/5-18 
 14/6-18 
 23/8-18 



 6/9-18 
 5/10-18  
 1/11-18 
 10/1-19 
 21/2-19 
 7/3-19 
 7/4-19 (Generalforsamling) 

 

Referat af møder. Der vil fremadrettet udarbejdes beslutningsreferater og oploade referatet på 
mødedagen af Jannic og John. 

 
Grønne områder  Breve fra medlemmer: 
 

Beplantning på pilestien i nye områder. Foreningen beplanter voldene på de 
områder som er overdraget. De nye områder er endnu ikke overdraget og GF 
poppelen vil sikre at disse er tilstrækkeligt beplantet. 

 
P 594 har klaget over at der er lavet en legeplads tæt. På huset. 
Bestyrelsen har konstateret at Lalandia har bygget en legeplads på GF 
poppelens grundejerareal uden at der har været i dialog. 
John vil tage kontakt til Poul Østergaard. 

 
 

Økonomi    Boje kasserer er syg på dagen for mødet, men der er ingen  
nævneværdige afvigelser. 

 
Aftaler  Der arbejdes på både serviceaftalen og administrationsaftalen.  
 

Serviceaftalen: Status- Lalandia har ikke afgivet tilbud inden for den angivet 
tidsfrist. 
Administrationsaftalen:   
Boje og Karl indhenter underskrevet kontrakt af udbyder til næste 
bestyrelsesmøde. 

 
Internet  Det er besluttet, at der skal bruges penge på at udvikle software, der kan styre 

betalings internet, således at gæsterne frit får stillet en langsom opkobling til 
rådighed og kun skal betalt, hvis en højhastighedsforbindelse ønskes.  
Jannic og John læser kontrakt og underskriver. 

 
 
Hårde hvidevarer  Der er valgt et firma der kan magte opgaven til rigtig gode priser. 

Der er udsendt en tilmeldings liste til dem der gerne vil være med, til en 
eksklusiv pris, så ejerne kan benytte sig af storkøbs priser. Første forsøg på 
rundspørge på opvaskemaskiner, hvem vil skifte. 
Ca 170 ønsker nu. 
P.t er den strandet i koordination med Lalandia, som har aflyst møde d.d.  
Resterende tilbud på hvidevarer ligges op online efter koordinationsmøde er 
afholdt. 

 
 

Forsikring   Rene tager sig af at kigge på, hvad vi har og om, der er noget vi kan gøre på 
det punkt. 
Han vil gå mere i dybden med emnet. 

 
 



Miljøstationer  Når vejret tillader det, går Lalandia i gang med, at reparere en af 
miljøstationerne. Denne skal godkendes af GF Poppelen, før de 
resterende stationer bliver lavet. 
Der er rykket Jens Peder for status på renovering af den første station, samt 
plan for at alle er renoveret inden 1/7-18 

 
Asfalt    Der er indhentet tilbud som ser lovende ud og vi vil hente et mere,  

for at have et validt vurderings grundlag. 
 
Breve fra medlemmer Bekymring omkring hvidevarer aftalen. Er besvaret og ejer fandt at aftalen er 

bedre end ventet. 
 
Næste møde:  14. Juni 2018  

 

 

 


