
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen

Dato: Fredag:  d.  25. September 2009 kl. 15.00

Sted: Lalandia Billund
Tilstede: John Andersen, Henning Nielsen, Susanne Elstrøm, Claus Fenger, 

Knud Lambertsen, Kristian Bødker

Ordstyrer: John Andersen
Referant: Kristian Bødker

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt af de tilstedeværende.

Samarbejde m. Lalandia Gennemgang af vores Serviceaftale med Lalandia.
Møde med Poul Østergård og Jens Peder angående vores samarbejde.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at have det bedst mulige samarbejde med Lalandia
Der skal genforhandles administrations- og serviceaftale. Hvad skal gøres ???
Vi har fælles interesse i at tingene fungerer optimalt i fh t gæstepleje.
Hvad ønsker vi i bestyrelsen? – Stillingtagen til målene – herunder fælles servicemål, fælles målsætning og tillidsforhold.
Møde opfølgning d. 29. oktober med Poul Østergaard. Præsentation på bestyrelsesmøde d. 10. november.

TV-pakke Lalandia udsender spørgeskemaer til alle gæster efter opholdet. Alle gæster bliver spurgt og udbudet af TV-kanaler. 
Når undersøgelsen har løbet noget tid evaluerer vi resultatet.

Spørgeskemaer Drøftet om spørgeskemaet også skal udsendes til husejerne.

Vedtægter Udsat til næste møde i november

Fliser Mangler stadig priser på de forskellige modeller og præsentation for Vejle og Billund kommune. 
Henning følger op på entrepenør og kommunerne.
Vi forventer at have en løsning klar inden længe.
Skitser kommer på hjemmesiden.

Indbrud i husområdet Sagen drøftet, mulighed for mærkning af Fjernsyn m.m.
Brev sendt ud til alle husejere med mail. 
John indsamler alle tilbagemeldinger og bestyrelsen vender tilbage ved næste bestyrelsesmøde. 
Vi afventer og ser behovet for mærkning an.

Hærværks forsikring Umiddelbart ikke muligt at forsikre mod hærværk, men John undersøger
sagen til næste møde.

Vedligeholdelse af Status fra Jens Peder angående græs, de grønne områder m.m.
fællesarealer Der er sket klare forbedringer i græs og beplantnings situationen siden foråret.

Lalandia arbejder netop nu på, at udbedre de mangler der er enkelte steder.
Vi følger fortsat situation tæt.

Budget og regnskab status på regnskabet/budgettet gennemgået af Susanne.
Ingen anmærkninger. Vi følger budgettet.

Samarbejde med  Intet nyt siden sidst
GF Skansen (Rødby)

Hjemmeside Poppelens egen hjemmeside forventes at blive lanceret og oppe at køre inden næste bestyrelsesmøde. 
Nye email adresser til alle medlemmer. Kristian meddeler status løbende i opstarten.

Breve fra medlemmer Diverse breve fra medlemmer gennemgået og diskuteret.

Skilteregulativ. Vi afventer stadig svar fra Lalandia

Kørsel i området Vi skal endnu engang henstille til alle om, at overholde fartgrænserne i områderne.....


