
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Torsdag:  d. 16. juni kl. 16.00   

Sted: Lalandia Billund

Tilstede: John, Knud, Henning, Claus, Pauli, Boye og Kristian.

Afbud: ingen

Ordstyrer: John Andersen

Referant: Kristian Bødker

Dagsorden for mødet var:

Referat fra sidste Godkendt.

bestyrelsesmøde

Generalforsamling 2012. Er afstemt således at vi ikke konflikter med Rødby

Overdragelse af områder Vi har fået overdraget matriklen på de nye huse. Selve overdragelsen af de grønne områder 

vil først ske når alt er beplantet og alle husene er færdigbygget.

Grønne områder Vi har haft møde med Lalandia om vores serviceaftale. Vi har stadig nogle 

uoverensstemmelser ang. Snerydning og især græsslåning i området. Vi er IKKE tilfredse 

med standarden og har bedt Lalandia om at stramme op. Der skal slåes 1 gang ugentlig eller 

ved 5-8 cm. Derudover skal voldene i området udjævnes som aftalt og beplantes med 

jordbærplanter. I perioder med sne skal der ryddes når der ligger 7 cm sne og kun op til huse 

hvor der skal gøres rent og der kommer lejere.

Energi Vi arbejder på at få et møde med Sydenergi på næste bestyrelsesmøde

Bygninger 8  af miljøstationer er blevet malet. Vi har besluttet at fremrykke malingen af de øvrige 17 

allerede til senere i år,  så vi undgår endnu større omkostninger senere. 

Vi opfordrer iøvrigt alle husejere til at gennemgå deres huse, da der er nogle  

huse der allerede nu  oplever problemer med skjolder på facaden.

Legepladser Legepladser bliver repareret af Elverdal. Hvis medlemmer opdager en defekt på en 

legeplads skal besked om dette gives til Lalandia.

TV/Radio Vi har erfaret at radiokanalerne er fjernet fra TV-pakken. 

Vi har valgt ikke at få dem på igen, da det vil koste knap 100.000 kr. om året.

Økonomi Regnskab gennemgået. Vi følger i det store hele budgettet.

Vivion 2020 Vision 2020 arbejder vi videre på til efteråret.

Sekretær Hjemmesiden opdateres løbende. Ris og ros modtages gerne via hjemmesiden.

Der kommer oversigt over de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder på 

hjemmesiden snarest.

Markiser Nu er vi tæt på en løsning..... Der kommer mere info snarest på hjemmesiden.

Breve fra medlemmer: Er behandlet løbende under de andre punkter. Derudover en henvendelse angående yderligere

flisebelægning ved redkabsrum ved. f.eks ´Lynghus 72. Bestyrelsen har valgt at afslå, bl.a. fordi

beplantningen skal have lov at vokse til.

Næste møde er torsdag den 18. August 2011.

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

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig dejlig sommer.


