
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato:  Torsdag d. 11. Januar  2018 

Sted:  Lalandia Billund 

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

Hedegaard Presthi, Claus Fenger og Karl Skovgaard Jensen. 

Afbud:     Ingen 

Ordstyrer:  John Bünger 

Referent:  Susanne Hedegaard Presthi 

Grønne områder  Robotgræsslåmaskiner: 
Bestyrelsen har undersøgt, muligheden for brug af robotgræsslåmaskiner. 
Der var snak om, at 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. 
Efter snak med flere firmaer, er bestyrelsen kommet frem til, den endelige 
beslutning træffes senere på året. 
Der er set mange stærer i området i 2017, så det at få stærekasser op har 
hjulpet. Så må vi se om ikke mængden af gåsebiller kommer ned. 
 
Der er set flere vildkatte i området. De bliver indfanget. 
 

Økonomi   Budgettet gennemgået af kasseren og forelagt bestyrelsen og budgettet 
holder ud fra, hvad det forventes på denne tid af året. 
Det er undersøgt, hvad vi skal bruge fremadrettet til, at vedligeholde asfalt 
over de næste 5 år. Dette skal bruges til 2025 planen. 

 
Arbejdsdag  Bestyrelsen arbejder på, at finde en weekend, hvor der skal arbejdes lidt mere 

intenst med plan 2025.  
-Hvad skal der ske i området over de næste år? 
Veje, el, legepladser, hoppepuder, faskiner, Asfalt, teknologi, fremtidsvision 
osv. (tal på hvad vi forventer) 
 

Aftaler Der arbejdes på både serviceaftalen og administrationsaftalen.  
De kigges igennem for at se, om formen fremadrettet skal være som nu. Der 
arbejdes på tilbud fra flere udbydere. 

 
SE Der bliver en lille pris stigning på tv-pakken fra SE i 2018. 

Router sander nogen steder i området. De er købte så de ikke skulle gøre det.  
SE har sagt de nok skal finde en løsning på problemet.  
-Sander en router til, skal den genstartes. 

 



 
Fjernsyn  Vi opdaterer alle fjernsyn i øjeblikket. 

Så snart alle fjernsyn er online og opdateret, vil siden på fjernsynet, blive 
opdateret i samarbejde med Lalandia.  
Dette vil fremover give mere driftssikre fjernsyn. 

 
 

Strøm:  Lygtepælene bruger ikke LED.  
Veksø har været ude og kigge på det og er vendt tilbage. Der er 
indhentet tilbud på udskiftning af alle lygtepælenes hoveder. Der 
regnes på om det kan betale sig og hvor lang tilbagebetalings tid der er. 
Tallene vil blive brugt til 2025 plan. 
 

Hårde hvidevarer Der har været møde med flere selskaber/firmaer. Der er valgt et firma der kan 

magte opgaven til rigtig gode priser. 

Der laves en ny undersøgelse på, hvem der ønsker udskiftning af hvidevarer 
med det samme, så ejerne kan benytte sig af storkøbs priser. 
Der er ved at blive lagt sidste hånd på aftalen, så det kan sættes I værk. 

 

Generalforsamling 2018: Sæt kryds i kalenderen. Der arbejdes videre på generalforsamlingen 2018, 
som afholdes søndag d 15. april 2018. Lalandia starter kl 10 med deres oplæg 
og GF poppelen starter kl 12 efter en lille pause. Regnskab, budgetter, valg af 
medlemmer i bestyrelsen og punkter til udvikling af GF Poppelen.  
Har du ønske om, at komme i bestyrelsen, for at sætte dit præg på 
udviklingen, er du altid velkommen til at kontakte medlemmer i bestyrelsen, 
for at høre nærmere.  

 

Frivillig hjælp Bestyrelsen har fået tilbud fra en husejer der har lyst og tid til at lave 
små opgaver. Det er en efterlønner der gerne vil give nogen timer til os 
alle.  
-Det kunne eks. Være noget der skulle gøres i alle huse, som ville tage få 
minutter i hvert hus omkring vores it eller andet. Bestyrelsen er rigtig 
glad for den mulighed. 

 
GF Poppelens infrastruktur: 
  GF Poppelen Infrastruktur Aps bestyrelsesmøde: 

Der blev holdt møde efter GF poppelens bestyrelsesmøde. 
 

Næste møde:  22. Februar 2018  

 

 

 


