
Referat for bestyrelsesmøde:

Dato: Tirsdag:  d. 12. maj kl. 15.00   

Sted: Lalandia Billund

Tilstede: John Andersen, Pauli Jørgensen, Claus Fenger

Knud Lambertsen, Kristian Bødker, Boje Henriksen

Afbud: Kristian Bødker

Ordstyrer: John Andersen

Referent: John Andersen

Dagsorden for mødet:

Konstituering af bestyrselsen: Formand John Andersen

Næstformand Henning Nielsen

Kasserer Boje Henriksen

Godkendelse af referat: Godkendt for 17. februar og 15. marts.

Opfølgning på generalforsamling:Rækkefølge: GF Poppelen først og så Lalandia

Formand og næstformand afstemmer  forløbet ved generalforsamlingen inden næste

generalforsamling. Forløbet af generalforsamlingen vil nøje blive afstemt med ordstyrer,

for at undgå misforståelser.

Vi er selvfølgelig åben for andre emner.

Næste genralforsamling fastsættes til søndag d. 22. april kl. 13.00. Det afstemmes med

Rødby.

Nyt fra Lalandia: Vejle kommune opkræver kr. 65.000 for grundskyld. Vi har overdraget sagen til Rafn &

søn, da vi ikke mener vi skal betale dette beløb.

1 hus er gået på tvangsauktion. Det har ingen betydning for GF Poppelen.

Fliser: Er lagt på hjemmesiden

Oprettelse af udvalg: Bestyrelsen har valgt at lave følgende udvalg: Ansvarlig:

Grønne områder bl.a. Græs, legepladser, sne Knud Henning

Energi bl.a. El Pauli Claus

Bygninger bl. Internet og tv, miljøstationer, veje Claus Pauli

Økonomi bl.a. regnskab, budget, Boje John

Udvikling: Vision 2020 Vision 2020 John Henning

Sekretær Referat, IT (hjemmeside) Kristian På tur



Mødedatoer: 23.06.2011

18.08.2011

06.10.2011

24.11.2011

12.01.2012

22.03.2012

22.04.2012 Generalforsamling

Hjemmeside: Hvis der er nogle medlemmer som har forslag til forbedringer, er I altid velkommen til at 

give besked til IT-ansvarlig.

Der må ligeledes gerne sendes ros og ris til IT-ansvarlig.

El Sydenergi: Pauli vender tilbage.

Miljøstationer: Miljøstationerne er blevet undersøgt og vi kan desværre ikke sende regningen videre. Vi 

arbejder videre på at få en væsentlig bedre pris.

Selvforskring: Der var et forslag på generalforsamlingen om at vi skulle være selvforsikret.

Da det er lovpligtigt at have brandforsikring, kan det ikke lade sig gøre.

kontingent: Kontingent ændres med kr. 875 den 01.07. og 01.10 og bliver kr. 2.687,50 i 2011.

Breve fra medlemmer. Generelt har brevene vedrørt beplantningen i området og spørgsmål til generalforsamlingen,

samt Rafn. & Søn i denne omgang.


