
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato:  Torsdag d. 16. November  2017 

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  Der skal tyndes ud i det sidste område af Poppel Alleen samt smågrene skal 
flises her til vinter.  

 
Der er blevet plantet på 2 volde på Pilestien. Fremover vil det være lettere at 
holde voldene og sparer timer. Lalandia betaler for timerne og GF Poppelen 
betaler for planterne. Der er meningen fremadrettet, at vi beplanter 2-3 volde 
om året, således det er lettere at vedligeholde området.  
 
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 på næste bestyrelse møde. 
Legepladser: 
Der er kommet en rapport på legepladserne, der fortæller, at der er steder i 
området, der begynder at trænge til reparation.  
Der er kommet et tilbud på dette og det udføres. 
Hoppepude: 
Den ene hoppepude, vil på et tidspunkt være så slidt, at den skal skiftes. Når 
tid er, vil den blive skiftet. 
Miljøstationer:  
Dialogen omkring miljøstationerne er stadig ikke end ud i en renovering.  

  Processen vil vi presse i gang, og holder blot fast i at Lalandia jf. aftalen skal  
  levere miljøstationerne på ny efter renovering af fejl og mangler. 

 

Økonomi   Budgettet gennemgået af kasseren og forelagt bestyrelsen og budgettet det 
holder. 
Bestyrelsen skal til næste gang, komme med forslag til næste års budget.  

 



Asfalt:  
Der er veje der trænger til at blive ordnet. Der undersøges på priser for 
reparationer og vedligehold – og der indhentes bindende tilbud med 
udgangspunkt i overslaget vi har modtaget. 
Der undersøges på, hvad vi skal bruge fremadrettet til, for bedst mulig, at 
vedligeholde asfalt over de næste 5 år. Der indhentes en rapport over 
vedligeholdelse af vejene. 

 
Snerydning:  Vinteren står for døren, så der er risiko for sne. Der snakkes med Lalandia  
  omkring snerydning og hvornår vi ønsker det gjort. 
 

Strøm:  Der undersøges, om vi kan komme sparer på denne post. Lygtepælene 
  bruger ikke LED. Veksø har været ude og kigge på det og vil vende  
  tilbage. Der vil blive kigget på, om der kan spares noget ved, at skifte  
  udbyder af strøm. 

 
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. 

 
Vandaflæsning:  Alle ejere af huse i Lalandia skal aflæse deres vand d. 31.12.2017. Man kan 

gøre dette selv, eller få Lalandia til at gøre dette, for et lille beløb. Denne 
aflæsning har indtil nu været estimeret. Ønsker man selv at aflæse, skal man 
selv henvende sig til vandværket, ellers vil aflæsningen blive fortaget af 
Lalandia. 

 
Persondatalov: Der kommer i 2018 en ny person datalov. Der vil blive udarbejdet en plan for, 

hvad vi i bestyrelsen vil gøre, for at vi ikke overtræder denne nye lov. Dette vil 
blive gjort i det nye år. 

 

Generalforsamling 2018: Der arbejdes på generalforsamlingen 2018, som afholdes d søndag d 15. april 
2018. Regnskab, budgetter, valg af medlemmer i bestyrelsen og punkter til 
udvikling af GF Poppelen. Har du ønsker om at komme i bestyrelsen er du altid 
 velkommen til at kontakte medlemmer i bestyrelsen.  

 
Facebook og armbånd: Det opfordres fra bestyrelsen side, til at ejere ikke længere bytter og 

søger efter armbånd på Poppelens facebook side. Lalandia har lavet et 
tilbud som man kan benytte sig af.  

  

GF Poppelens infrastruktur: 
  GF Poppelen Infrastruktur Aps bestyrelsesmøde: 

Der blev holdt møde efter GF poppelens bestyrelsesmøde. 
 

Næste møde:  11. januar 2018  

 

 

 


