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Dato: Onsdag d. 23 november 2016 
Sted: Lalandia Billund 
Deltagere: John Bünger, Jannic Mikkelsen, Claus Fenger, Susanne Hedegaard Presthi, 
Kristine Klejnstrup og  Hanne Hundahl. 
Afbud: Boje Henriksen 
Ordstyrer: John Bünger 
Referent: Susanne Hedegaard Presthi 
  
Dagsorden 
  
1.       Referater Vi sørger for fremad rettet at få referat ud inden 14 dage. 
Der har været rigtigt meget i den sidste tid derfor er referaterne blevet skubbet. 
 
2.      Forsikring: Vi er blevet varslet en prisforhøjelse på 25 % fra top Danmark og har haft en snak med forsikrings 
mæglerne. 
  
3.       Lego Securitas Vi undersøger en løsning på røgalarmer, evt en ny pris og evt. en ny udbyder. 
 
4.       Aftale med Jan Harrit  Jan Harrit er blevet orienteret om kontingent for nyopført huse. Jvf. de nye vedtægter. 
-Sne rydning: Der er ved at blive lavet en ny aftale. Der laves en gennemsnitspris pr hus, så det 
bliver lettere at regne og kontrollere prisen.  
-Hvidevarer: Elgiganten vil gerne have en aftale med os og de vil kunne levere hurtigt, så lejere 
ikke skal flyttes, hvis noget går i stykker.  Lalandia er ved at kigge på om de kan håndtere det. 
 
5.       Forhandlingsretten. Vi vil snarest indhente fuldmagt fra husejerne til forhandlingsretten af formidlingsaftalen for 2018. 
  
6.       Generalforsamling 2017. Søndag d. 2 april kl 10. Dørene åbner kl 9.00 Kom i god tid. Det er ikke altid let, at finde en parkeringsplads. 
Sæt kryds. 
Vi vil indkalde til generalforsamling, pr mail denne gang. Vi vil lave en elektronisk tilmelding på 
samme måde som bruger undersøgelserne vi har haft. Det er derfor vigtigt, at Lalandia har mail 
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adresser på alle. Det er ejers eget ansvar, at sende til Lalandia hvis noget er ændret. GF poppelen får 
en opdateret liste af Lalandia. 
 
7.       Køb af FCK aktie Der købes 1 stk. 
 
8.       Grønneområder -Der er folk der ikke har lejet hus, der parkere tæt på aquadoom og ved poppel aleen og der er 
meget generende for dem der har huse tæt på poppelstien. Der plantes træer og vi ser om det ikke 
kan løse problemet. 
-Beplantning ved Pilestien er færdig og de steder der er gået træer ud er der plantet noget nyt. 
-Der fældes nogle store træer i januar måned, da der er risiko for,  at de kan vælte i en storm. 
-Der har været en overdragelse af de nye områder. 
 
9.       Tæpper  Der undersøges priser til nye tæpper, til de huse der skal have nyt.  
 
Næste møde er d. 18 januar 2017  
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