
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Tirsdag:  d.  24. august kl. 15.00

Sted: Lalandia Billund

Ordstyrer: John Andersen

Referent: Kristian Bødker

Dagsorden for mødet :

Opfølgning fra sidste møde, hvor vi bl.a. talte om:

Nyt bestyrelsesmedlem Anders Storm er udtrådt af bestyrelse. 

I stedet er indtrådt suppleant Pauli Jørgensen.

Godkendelse af referat 

fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt af bestyrelsen.

Grønne områder Bestyrelsen har haft møde med Jens Peter. Der er efterhånden græs overalt. 

De mange tidsler især på Pilestien vil blive fjernet men generelt er der pænt overalt.

Vi har overtaget områderne på Pilestien. De træer der er gået til, vil blive

udskiftet, ligesom der stadig mangler en del beplantning på pilestien.

Pauli, Knud og John gennemgår med Hede Danmark hvilket der skal plantes.

Jordbærplanterne der mangler at blive plantet, plantes efter hensigten.

, Der har været mus i 5 huse i området. Der har været minimale skader

og skaderne på husene er udbedret.

Statusmøde m. Lalandia. Opdatering til bestyrelsen på udlejning og generel info fra Poul Østergaard.

Status på salget af de nye huse. Der er p.t. solgt 19 ud af 50 huse.

Regnskab 2010 Gennemgang af regnskabet år til dato. Vi lider stadig lidt under den store udgift

til sne i starten af året, men satser stadig på at nå budgettet for 2010.

Klargøring af budget 2011 Vi har påbegyndt arbejdet med at lave budgettet for 2011

Status på fliser Tilbud på fliselægning forventes at starte op igen i løbet af efteråret. 

Der vil være prisstigninger i forhold til de første priser.

Henning får lavet ny prisaftale til næste møde.

Nye legeområder Der er i løbet af sommeren blevet opstillet fodboldmål i området og de er

blevet brugt særdeles flittigt.

Vision 2020 John, Knud, Claus, Henning sætter sig sammen for at få lavet udkast til 

bestyrelsens VISION 2020, således vi har et godt arbejdsgrundlag

til de fremtidige udfordringer.

KabelTV/internet Der skal laves ny aftale 01/05 2011. Sydenergi vender tilbage med tilbud.



Vi overvejer en trådløs internet løsning, ligesom TV pakken er til forhandling.

Breve fra medlemmer Gennemgået.

Næste møde er tirsdag 12. Oktober 2010 kl. 15

Emner der ønskes behandlet af bestyrelsen skal være bestyrelsesformanden

 i hænde senest 14 dage inden mødet.


