
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato:    Torsdag d. 22. februar 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  Der er fældet træer mellem huse i området, da de hurtigt har vokset sig for 
store. Der blev på mødet diskuteret, hvad der skulle være i stedet. Der var 
enighed om, at få plantet noget der kunne være spiseligt kombineret med 
noget, som ikke kræver pasning, for på den måde at mindske omkostninger i 
fremtiden.  

 
 

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 til at vedligeholde asfalt over de næste 5 
år. Der indhentes tilbud hjem på vedligehold af asfalt. 
 
Meget af mødet blev brugt til at diskutere næste års budget, omkring hvad 
der forventes, at blive brugt på de forskellige poster. 
 
Meget af mødet blev også brugt på at gennemgå regnskabet for 2017, så det 
kan være klar til generalforsamling d. 15 april. 

 
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) Arbejdsdagen blev aflyst, pga. sygdom og stort 
arbejdspres. Der kigges på om der kan findes en anden dag. 
 

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. 

 
Internet  Det blev på mødet 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. 



Igangsættelsen blev enstemmigt vedtaget. Som tidsplanen er nu skulle det 
være klar inden storbededags ferien. 

 
 
Fjernsyn   Næsten alle fjernsyn er blevet opdateret. 

En grundejer har hjulpet bestyrelsen med et kolossalt stykke arbejde. Han har 
brugt 4 uger og 3 dage om ugen (78000 skridt) på at gå rundt til hvert enkelt 
hus, for at få fjernsynene opdateret, så de fremadrettet kan fjernstyres. 
I vil nu kunne se en anden start side på fjernsynet. Nu hvor de er opdateret, vil 
GF poppelen i samarbejde med Lalandia, kunne lave reklame eller anden info 
på start siden.  

 
Hårde hvidevarer  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 til en eksklusiv pris, så ejerne kan benytte sig af storkøbs 
priser. 
Der er ved, at blive lagt sidste hånd på aftalen, så det kan sættes I værk. Det 
eneste der mangler er, at få den endelige aftale med Lalandia, i forhold til det 
praktiske.  

 

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.  
Der blev på mødet lagt sidste hånd på indkaldelsen. 

 

GF Skansen  Bestyrelsen er blevet kontaktet af GF Skansen og der vil blive aftalt et 
møde. Vi har talt om, at vi kan bruge hinanden til noget, fx i forhold til 
fælles indkøbsaftaler og forsikrings tilbud. 

 
Hjertestarter  Der er indkommet en mail fra en ejer som foreslår, at der søges i 

Trygfonden om at få nogle hjertestartere i grundejerforeningens 
område. De hjertestartere der er i nærheden, er nemlig ikke 
tilgængelige mellem 17.00 og 08.00. 
Vi har imødeset opfordringen og sendt en ansøgning. 

 
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. 

 
Sandfang  Der bliver til foråret/sommer, renset i de forfang/sandfang der er foran 

faskinerne. 
 
 

Næste møde:  15. Marts 2018  

 

 

 


