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Dato: Torsdag d. 18 maj 2017 

Sted: Lalandia Billund 

Deltagere: John Bünger, Boje Henriksen, Susanne Hedegaard Presthi og  Karl Skovgaard 

Afbud: Jannic Mikkelsen, Kristine Klejnstrup(begge delvis på Skype) 

Med på telefon: Claus Fenger 

Ordstyrer: John Bünger 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

  

 
Dagsorden 
  

1. Møde med revisor 
Regnskabet blev gennemgået og forslag til ændring i noter og tekst udfra de af advokaten givne 
henvisninger. Bestyrelsen fik henvisninger omkring hvilke beslutninger som bestyrelsen kunne træffe. 

 
2. Regnskab 

Bestyrelsen besluttede at konvertere kr. 4,6 mio gæld hos GFP Infrastruktur ApS til kapital. De kr. 4,6 mio er 
det beløb som er afholdt i forbindelse med indkøb nyt TV og etablering af kabler og fiber infrastruktur i hele 
området. 
 

 
3. Formaliteter i forbindelse med regnskab. 

Det blev besluttet at alle dokumenter skal over advokaten før de får gyldighed. 
 

4. Iværksættelse af udviklingen af internetbetaling. 
Udviklingen igangsættes igen, så snart vi har et notat fra advokaten der underbygger lovligheden i at GFP 
Infrastruktur ApS kan skabe indtægter igennem infrastrukturen. 
 

5. Eventuelt 
Lalandia har tilbudt en ny løsning i forbindelse med Miljøstationerne. Bestyrelsen finder ikke denne løsning 
er attraktiv og fastholder, at det er Lalandia som har leveret de nuværende miljøstationer og at den 
indgåede aftale skal overholdes. For en sikkerhedsskyld fremsendes bestyrelsens fortolkning af aftalen 
endnu engang til Lalanda. Denne del af den samlede aftale er indgået således at Lalandia skal renovere 
miljøstationerne  i dialog med GF Poppelen, men at hvis GF Poppelen kom med ønsker udover det som 
Lalandia finder rimeligt er Lalandia begrænset til et maksimalt beløb.  Denne tolkning er der pt uenighed 
om hvorfor fornyede forhandlinger foregår. 
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Lalandia undersøger muligheden for at de købte adgangsarmbånd til badeland (ved brug af husejerkort), vil 
have mulighed for at komme flere gange i badeladet samme dag. 
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