
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Tirsdag d. 11. Maj 2010 kl. 15.00

Sted: Lalandia Billund

Tilstede: John Andersen, Henning Nielsen, Claus Fenger, Anders Storm

Knud Lambertsen, Susanne Elstrøm, Kristian Bødker

Afbud: Ingen

Ordstyrer: John Andersen

Referant: Kristian Bødker

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt af de tilstedeværende.

Evaluering af Næste generalforsamling søndag den 10. april 2011.

generalforsamling Vi afholder det denne gang på en søndag for at tilgodese ønsker fra en del medlemmer 

der kommer lang vejs fra.

Vi opfordrer folk til at komme i god tid næste år, så vi undgår kø ved indskrivningen

Fremtidige møder 15. Juni 2010

i bestyrelsen 24. August 2010

12. Oktober 2010

23. November 2010

11. Januar 2011

15. Marts 2011

Alle emner der ønskes behandlet på bestyrelsesmøderne, skal være bestyrelsen 

i hænde senest 14 dage inden.

Snerydning Claus udarbejder retningslinier for fremtidig snerydning sammen med Jens Peter.

Vi satser på en løsning i samarbejde med lalandia, da der er specielle forhold der kræver 

kendskab til vejene m.m. Derfor har vi valgt at fortsætte med lalandia.

Legepladser Vi nedsætter et udvalg i bestyrelsen, John, Knud og Claus, der skal arbejde på en 

fremtidig plan for legepladser og øvrige aktiviteter i området.

Fællesarealer Vi prøvesår nogle nye sorter af græs i den kommende tid, bl.a. På hyldestien.

Det skulle gerne give bedre og pænere græs i områderne og ved husene.

Efter forhåbentlig tilfredsstillende testresultater, vil der blive eftersået i hele området.

Overdragelse af Alle områder er nu overdraget til Grundejerforeningen.

områder

Budget og Regnskab Gennemgået regnskab for 1. kvartal 2010. 

Handleplan 2015 John, Henning, Claus, Kristian laver Handleplan 2015. Der udarbejdes plan

til fremlæggelse for bestyrelsen senere på året.

Ejendomsskat Afventer stadig svar fra Poul Østergaard



Fliser Der laves ikke flere aftaler på nuværende vilkår.

Leverandøren vil ikke fortsætte, så aftalen skal genforhandles.

De allerede planlagte aftaler udføres/er udført som planlagt.

Forsikringsmægler OK. Vi har mulighed for møde med dem hvis vi måtte ønske det.

renovation Aftalen forlænget for en 3-årig periode

Breve fra Behandlet indkomne sager.

medlemmerne

Bestyrelsen mødes igen tirsdag 15. juni 2010.



slettes

slettes




