
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Tirsdag d. 16. Marts 2010

Sted: Lalandia Billund

Tilstede: John Andersen, Henning Nielsen, Claus Fenger, 

Knud Lambertsen, Susanne Elstrøm, Kristian Bødker

Afbud: Anders Storm

Ordstyrer: John Andersen

Referant: Kristian Bødker

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt af de tilstedeværende.

Samarbejde med Vi har nu underskrevet en service- og administrationsaftale, som løber frem

Lalandia til 31. december 2013. Med disse aftaler har vi sikret ro og tryghed omkring 

det samarbejde, vi har med Lalandia Billund og sikret en fast årlig pris for de 

kommende år.

Renovation Vi har fået forespørgsler vedr. Renovationen, som husejerne

bliver opkrævet for dagsrenovationen af Billund/Vejle Kommune.

Grundejerforeningen betaler for øvrigt affald - pap, glas, dåser mv. Umiddelbart lyder

den samlede renovationsudgift af meget.  Claus undersøger de faktuelle forhold.

Fliser Afsluttende fase på nye fliselægninger. Deadline i løbet af April

Jens Peter fra Lalandia og entrepernøren har møde onsdag.

Vi arbejder videre med sagen om problemerne med de "gamle" fliser.

Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at det er den enkelte husejer, 

der skal påtale dette overfor Lalandia.

Vedtægter Vi venter med at foreslå vedtægtsændringer, da det vil koste ca. 300 kr. pr. hus

at gennemføre dette pga. eksterne omkostninger, herunder advokat, tingbogsattest mv.

Legepladser Alle godkendelser af legepladserne er på plads.

Så nu kan udendørssæsonen godt gå igang.

Fællesarealer Vi har møde med en leverandør af græs, gødning m.m.

for at afprøve priserne. Vi arbejder på en løsning på beplantning af

voldene i området. Vi skal i løbet af foråret overtage yderligere fælles-

arealer fra Lalandia (Pilestien).

Budget og Regnskab Årsrapporten 2009 blev gennemgået og godkendt på mødet.

Budgettet for 2010 blev revideret og godkendt af bestyrelsen.

Begge dele er således klar til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Årsrapporten for 2009 og budget 2010 er nu tilgængelig på vores hjemmeside.

Hjemmeside Ikke så mange besøgende som forventet. Vi vil opfordre

alle medlemmer til at følge med på www.gf-poppelen.dk

Vi modtager meget gerne kommentarer, forslag til forbedringer,

samt ting bestyrelsen bør tage op på kommende møder.



Sne Sne sæsonen er ved at være slut for denne omgang og det har været en 

bekostelig affære. Vi har valgt at lave en ekstra opkrævning på kr. 700,00 

pr. hus, som var tilmeldt GF Poppelen pr. 1. janauar 2010.

Dette opkræves sammen men kontingentet for 2. kvartal.

Breve fra medlemmer Gennemgået og behandlet.

Forberedelse til Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmerne til at møde 

generalforsamling op til generalforsamlingen. HUSK tilmelding 

blanketten kan hentes på hjemmesiden.

Vi ses på generalforsamlingen den 13. april 2010 kl. 18.30 i Lalandia

VEL MØDT !!!!!


