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Billund, den 16. marts 2016 Generalforsamling 

På Grundejerforeningen Poppelens vegne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jævnfør 
vedtægterne § 13: 

Søndag den 17. april 2016 kl. 11.00 
Sted: Sportshallen, Lalandia, Ellehammers Allé 3, 7190 Billund 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 
2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger 
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anven-

delse af overskud i henholdt til den godkendte årsrapport v/kasser Boje Henriksen 
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af 

medlemsbidrag v/kasser Boje Henriksen 
5. Vedtægtsændringer v/formand John Bünger 
6. Bestyrelsens oplæg til handlingsmandat v/formand John Bünger 
7. Køb af et stk stemmeberettiget Parken Sport og Entertainment A/S aktie - værdi cirka 60 kr. 
8. Behandling af indkomne forslag 

a. Der vælges to repræsentanter fra grundejerforeningens bestyrelse til at 
sidde i Lalandias bestyrelse. Det skal være formanden og kasseren. – til-
stræbe 

b. Husejerne giver gennem et protokollat og underskrift grundejerforeningens 
bestyrelse ret til at forhandle med Lalandia om fastsættelse af udlejning 
både den økonomiske og retningsmæssige betingelse. - lave en forening 9. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg:  

Formand John Bünger, modtager genvalg. 
Susanne Hedegaard Presthi, modtager genvalg, 
Claus Fenger, modtager genvalg 
Kandidater skal være klar til selv at præsentere sig på generalforsamlingen 

10. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår RSM Plus 
11. Eventuelt. 

 
På hjemmesiden www.gf-poppelen.dk  - under dokumenter – Generalforsamling – 2016  finder du efter den 
1. april 2016.  Formandsberetning så du kan være forberedt  De nye vedtægter til beslutning  Fuldmagt til både den ordinære og evt. ekstra ordinære generalforsamling  Foreningens regnskab og budget for 2016 til beslutning 
 
Vi håber, at du møder op til generalforsamlingen. Af hensyn til planlægningen bedes du venligst fore-
tage tilmelding senest den 12. april 2016 på tilmeldingsblanketten eller på dpe@lalandia.dk Hvis du er 
forhindret i at deltage, har du mulighed for at download en fuldmagt til bestyrelsen på vores hjemme-
side og sende den til Dorte Pedersen, Lalandia i Billund, på ovennævnte adresse. 
 
Har du tilmeldt dig til generalforsamlingen via Facebook, og kommer mere end én person, skal din 
ledsager påføres som kommentar under ”eventen” på Facebook.  
 
Der bliver serveret en sandwich og vand i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen 

 
Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Poppelens bestyrelse 
 
 Årsberetning, årsrapport 2015, Budget 2016, vedtægtsændringer, fuldmagt og tilmeldingsblanket kan downloa-

des fra vores hjemmeside: www.gf-poppelen.dk  - under dokumenter – Generalforsamling - 2016 


