
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Torsdag:  d. 18. august 2011 kl. 16.00   

Sted: Lalandia Billund

Tilstede John, Knud, Claus, Pauli, Boye

Afbud: Kristian, Henning

Ordstyrer: John Andersen

Referant Claus Fenger

Dagsorden for mødet var:

Referat fra sidste Godkendt.

bestyrelsesmøde

Sydenergi Sydenergi holdt et indlæg omkring vores el-indkøb i dag og hvilke muligheder vi har fremadrettet.

Den mulige besparelse udgør et sted mellem 3-6 øre pr. kwh. Vi har mulighed for at 

koble os op på Lalandia's aftale for at opnå disse rabatter, idet vi samlet har et stort el-forbrug. 

Vi kan altid vælge at gå tilbage til den tidligere aftale.

Hvis man ønsker at tilmelde sig ordningen, så skal den enkelte husejer selv gøre det. 

Der vil komme et skriv ud hvorledes man kan tilmelde sig. Dette vil blive udsendt sammen med 

en af de næste ejerafregninger.

Miljøstationer For god ordens skyld skal vi præsisere at bestyrelsen har indhentet 3 tilbud på maling af 

miljøstationerne, heraf det ene tilbud fra et bestyrelsesmedlem som har en professionel maler

 til at male sine ejendomme.

De 2 af tilbudene lå meget tæt på hinanden hvorimod det tredje tilbud var over 25% billigere. 

Bestyrelsen valgte derfor det billigste tilbud som kom fra betyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsen har godkendt malingen af de første 8 miljøstationer og har bedt om at man igangsatte

mallingen af de sidste 17 miljøstationer.

Rafn & Søn Rafn og Søn har henover sommeren sendt bekræftigelsesbreve ud, at de har modtaget 

tilmeldingen fra de enkelte husejere. Skulle du ikke have modtaget noget endnu,

 så kontakt Claus Fenger på email claus@gf-poppelen.dk

Orienteringsmøde Lalandia Alle huse har været udlejet i juli måned og der har været travlhed i hele sommerperioden.

Gæstetilfredshedsundersøgelsen for hele Lalandia Billund incl. husområderne har været 

 meget tilfredsstillende. 97,1 % er meget tilfreds eller tilfreds med Lalandia som helhed. 

Dog er der kun 37 % som har svaret på undersøgelsen.

GF Poppelen gjorde opmærksom på at der kan være meget trængt i Auquadom i høj sæssonen

 og det kan skade omdømmet af Lalandia.

Dertil oplyste Lalandia at der f.eks. kun er 20 min. ventetid på at prøve vandrutchebanen 



Poul Østergaard vil undersøge om der på sigt kan laves diabetis mad i Lalandia og om de 

ikke vil reklamere med det.

Vi talte om at der evt. skal oprettes en golf fodboldbane som supplement til de udendørs 

legepladser der er i forvejen. Poul Østergaard vender tilbage.

Grønneområder Det nye område forventes overtaget i uge 38. Der er indgået aftale med Hede Danmark om at

roser fjernes på Birkestien 31-55 og der vil blive plantet Potentil buske i stedet.

Økonomi Regnskab gennemgået.

Markiser Der bliver opsat en markise på Kærhus Birkestien 219 og dem der har et Kærhus har mulighed 

for at se resultatet efter mandag 29. august Billeder, priser og generel information 

bliver lagt ind på vores hjemmeside efterfølgende.

Breve fra medlemmer Fliser. Vi har fået en mail fra et medlem om fliser og skærver rundt om udhuset og bestyrelsen 

fastholder at der ikke må laves om på det oplæg som bestyrelsen har vedtaget.

Internet. Et medlem har forespurgt om vi ikke kunne tilbyde gratis internet som i Rødby. 

Som vi omtalte på generalforsamlingen har vi ikke mulighed for at tilbyde den samme

 løsning som i Rødby da vores internet aftale er opbygget på en anden måde end i Rødby.

Fri internet vil for hvert medlem koste kr. 500 i 2011 og stige med kr. 75 pr. år de næste 4 år.

Denne stigning har vi ikke ville pålægge vores medlemmer, da der kun er under 10 procent  

som efterspørger denne ydelse. 

Et medlem har foreslået et mere uddybbende referat, men vi i bestyrelsen mener at det er 

tilstrækkeligt og vi forsøger at være så kort og præcis som muligt.

Næste møde er torsdag den 6. oktober 2011.

Emner der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før.


