
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Torsdag:  d. 6. oktober kl. 16.00   

Sted: Lalandia Billund

Hos: Samme sted som sidst.

Afbud: Pauli

Ordstyrer: John Andersen

Referent: Kristian Bødker

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Grønne områder Generelt ser området godt ud. Det ser ud til at Lalandia er ved at have godt styr på det.

Der er plantet jordbærplanter på volde rundt i området.

SydEnergi Aftalen om besparelse i el-prisen hos Sydenergi er på  plads.

Kig ind på www.se.dk/lalandia for mere info

Bygninger Maling af miljøstationer forventes færdig uge 42

Fliser Nye tegninger til fliselægning på de nye hustyper som er overtaget hen over sommeren

er at finde på hjemmesiden.

Markiser Den første markise er monteret og kan ses på Birkestien 219.

Evt. spørgsmål ang. Markiser kan rettes til Claus Fenger.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at evt. skader vedr. Markiser

ikke er omfattet af vores almindelige forsikring.

Økonomi Regnskabet for 2011 gennemgået og vi følger budgettet.

Vi vil arbejde på at få en bedre forrentning af vores indestående hos banken.

Arbejdet med Budgettet for 2012 påbegyndes på næste møde.

Breve fra medlemmer: Vi har fået nogle henvendelser angående udgifterne til vores huse på ejerafregnningerne 

og vi kan kun opfordre Jer til at løbe ekstraudgifterne igennem, hver gang i får en ejerafregning.

Hvis der er noget som i ikke forstår eller er enig i, skal i straks rette henvendelse til Lalandia

og ikke GF Poppelen, da det er Lalandia udlejningsaftalen er med.

Et medlem havde fået opfattelsen af, at de selv skulle vedligeholde området omkring deres hus for ukrudt og lign.

Dertil kan vi svare, at det skal husejeren ikke og hvis I er i tvivl eller noget i ikke er tilfredse med

med vedligeholdelsen, kan i rette henvendelse til Knud Lambertsen, som er ansvarlig i GF Poppelen 

for den grønne områder, således vi kan få løst problemet.

Hvis der er nogle af vores medlemmer der har brug for den senest opdaterede forsikringspolice

i forbindelse med omlægning af lån eller lign, kan den hentes på vores hjemmeside.


