
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Poppelen 0nsdag 17.06.2009

Til stede : John Andersen, Henning Nielsen, Susanne Elstrøm, Claus Fenger, 
Knud Lambertsen, Kristian Bødker

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Møde med Lalandia: Bestyrelsen havde bedt Lalandia om at møde op til drøftelse af nogle sager.
Thomas, Jens Peder og Poul Østergaard var mødt op.
Følgende blev bl.a. diskuteret:

Serviceaftalen: Bestyrelsen har haft endelig overdragelse på arealerne Birkestien og Hyldestien.
Bestyrelsen har på en række punkter ikke været tilfreds med vedligeholdelsen
af de grønne områder, herunder græsplænerne ved de enkelte huse.
Den manglende "succes" med græsplænerne kan skyldes flere ting. 
Der udarbejdes en jordbundsundersøgelse for at afklare hvorfor det giver så
store problemer. Carl Bro A/S udarbejder undersøgelsen.
Områder med store sten og murbrokker ryddes op og laves iorden.
Asfalt der ikke er lagt ordenligt bliver omlagt.

Lalandia arbejder i øjeblikket intenst på at rette op på dette og de forventer at
have været hele området igennem i løbet af næste uge. Lalandia beklager denne
situation, men de har prioriteret at få oplevelsescentret m.m. klar og op at køre
hvilket bestyrelsen også har forståelse for.

Det er dog ikke tilfredsstillende for huejerne, med den manglende vedligehold,
Lalandia har lovet at stramme op på dette fremover.
Grundejerforeningen modtager kompentation fra Lalandia pga. dette.

Det er iøvrigt bestyrelsens hensigt at fastholde et godt samarbejde
med Lalandia til gavn for begge parter.

Renovation: Grunden til at prisen for renovation er forholdsvis høj, er en politisk beslutning
i Billund kommune om ikke at dispencere fra den almene renovationsaftale.
Der arbejdes løbende på at få dette ændret

Legepladser: Der bliver i øjeblikket lavet ekstra legepladsen i området. Disse skal efter
planen være færdige 1. Juli 2009
Ligeledes kommer der en boldbane mere ved siden af den første bane.

Øvrige punkter på dagsorden:

Forsikring: Bestyrelsen har valgt den 5 årige aftale hos Topdanmark.
Dette giver tryghed de næste 5 år til en rigtig god pris. 
Bestyrelsen har iøvrigt fået forhandlet aftalen med tilbagevirkende kraft
fra årsskiftet, hvilket betyder en ekstra besparelse på ca. 17.000 kr.

Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen vil den 13. april 2010 foregå i sportshallen i Lalandia.

Fliser: Bestyrelsen har fået tilbud fra 2 firmaer angående fliselægning ved husene.
Der bliver udarbejdet plantegninger for hvilke modeller der bliver mulige.
Nærmere info følger.

Vedtægtsændringer: Afventer møde til august,

Samarbejde med Skansen: Intet nyt siden sidst.

Hjemmeside: Arbejdet med ny hjemmeside bliver nu påbegyndt og ny hjemmeside forventes
at være oppe at køre efter sommerferien. 

Skilteregulativ. Vi afventer stadig svar fra Lalandia.

Kørsel i området Der er stadig problemer med at der køres for stærkt i området. Der arbejdes på
at opsætte skilte med hastighedsgrænser og "legende børn".

BESTYRELSEN VIL GERNE OPFORDRE ALLE HUSEJERE TIL AT VISE
ET GODT EKSEMPEL OG OVERHOLDE FARTGRÆNSEN.......


