
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Tirsdag:  d. 15. marts kl. 15.00   

Sted: Lalandia Billund

Tilstede: John Andersen, Pauli Jørgensen, Claus Fenger

Knud Lambertsen, Kristian Bødker, Susanne Elstrøm

Afbud: Henning Nielsen

Ordstyrer: John Andersen

Referent: Kristian Bødker

Dagsorden for mødet:

Godkendelse af referat Referat fra sidste møde godkendt.

Opfølgning fra møde Nogle af voldene udjævnes og vil blive beplantet med jordbær planter. Andre vil der komme græs på.

med Lalandia Sprøjtning mod ukrudt påbegyndes efter behov.

Der vil blive gødet, når vejrforholdene er til det.

Opretning af nuværende fliser vil blive foretaget

Oprydning af beplantninger er foregået løbende hen over vinteren og vil fortsætte i den kommende tid.

Sne, er stadig vores store udfordring og vi vil forbedre opgaven uderligere i de kommende år.

Der aftales nyt møde vedr. Sne til august/september 2011

TV & Internet Aftalen med Sydenergi er forlænget.

Der kommer en prisstigning på tv fra 01.05.2011 på kr. 20 pr. md og og fra 01.05.1012 vil der være en 

yderligere prisstigning på kr. 10 pr. md. Sydenergi har dog lovet en reduktion i prisen indtil alt er installeret

korrekt med de nye tiltag.

Internet delen vil ikke blive ændret i denne omgang. Der vil stadig være en afgift for brug af internet, både til 

husejer og lejer.

Fliser Vi har efter længere tids diskussion, dialog med kommunerne, gennemlæsning og tolkning af lokalplan for

området, besluttet i bestyrelsen at give husejerne mulighed for selv at udfører flise arbejde ved husene.

Der vil dog være ufravigelige krav til udførelse, materiale valg, tidspunkter for udførsel m.m. 

Projektet skal som hidtil koordineres med lalandia, for at sikre arbejdets korrekte udførelse. 

Der vil i første omgang være en prøveperiode på 1 år, hvorefter bestyrelsen vil vurdere projektet, om det 

Skal løbe videre.

Vi vil i samarbejde med Lalandia udarbejde retningeslinier.

Markisern på KærhuseneVi arbejder på retningslinier for opsætning af markiser på Kærhusene, for at imødekomme husejere, der

gerne vil have en form for overdækning på deres teresse.

Yderligere info følger......

Miljøstationer Miljøstationerne skal males. Vi har valgt at dele udgiften over de næste 3 år.

P.g.a. slitage.

Opfølgning på RAFN & søn. Vi har dags dato 229 tilmeldinger til ordningen. Vi bakker fortsat op omkring ordningen

og opfordrer fortsat alle til at tilmelde sig ordningen.

Sidste frist for tilmelding er fortsat d. 14. April 2011

Se www.gf-poppelen.dk for mere info.

Vision 2020 Vision 2020 vil blive fremlagt og gennemgået på generalforsamlingen

Generalforsamling Forberedelse til generalforsamlingen.

Regnskab og budget Budget for 2011 færdiggjort og vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Er også lagt på vores hjemmeside.

Breve fra medlemmer: Behandlet.



Eventuelt

Pauli - send detaljer om webmail

indkaldelse, årsberetning, regnskab og budget 

Claus - check videresending af mails fra hans webmail


