
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Tirsdag d. 15. Juni 2010 kl. 15.00

Sted: Lalandia Billund

Tilstede: John Andersen, Henning Nielsen, Claus Fenger, 

Knud Lambertsen, Susanne Elstrøm

Afbud: Anders Storm, Kristian Bødker

Ordstyrer: John Andersen

Referant: Claus Fenger

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt af de tilstedeværende.

Alle emner der ønskes behandlet på bestyrelsesmøderne, skal være bestyrelsen 

i hænde senest 14 dage inden.

Legepladser Skal indgå i vores Vision 2020 så vi fremtidssikre os. Vi har bestilt 4 podefodboldmål 1,5 x 3 meter

som vil blive sat op i området i starten af Juli.

Fællesarealer I store træk er der god vækst i de fleste områder, vejret har også været med os. Man er i gang 

med at plante jordbær på voldene. Vi har prøvesået noget græs med positivt resultat. Der vil blive

en gennemgang af græs/beplantning i hele området i starten af August, så vi kan nå at retablere

området hvis det skønnes nødvendigt.

Overdragelse af Alle områder er nu overdraget til Grundejerforeningen med de beskrevne forudsætninger.

områder

Budget og Regnskab Gennemgået og godkendt. Der udarbejdes en indkøbspolitik samt budgetopfølgning af årsbudgetet

til næste møde.

Kabel TV Vi går i gang med processen med en ny TV-aftale med Sydenergi. Vi har fået et tilbud om trådløs

internet i husene. Prisen vil være 400 kr./pr. hus incl. opsætning.

Nye huse Orientering om nye huse. Der opføres op til 50 huse som skal stå klar til sommeren 2011.

Fliser Der er ikke indgået ny aftale med en entreprenør på nuværende tidspunkt, for efteråret.

Vision 2020 Vi vil i bestyrelsen udarbejde en plan "Vision 2020". Planen udarbejdes således at vi i bestyrelsen 

lægger en langsigtet strategi for vores område f.s.v. angående vedligeholdelse og hvordan

vi fremtidssikrer området så vi fremover har det mest attraktive ting at byde på.

Breve fra Behandlet indkomne sager.

medlemmerne

Bestyrelsen mødes igen tirsdag den 24. august 2010.


