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Dato:  Onsdag d. 24. februar 2016 

Sted:  Lalandia Billund 

Deltager:  John Bünger, Boje Henriksen, Jannic Mikkelsen, Claus Fenger,  

                                                Susanne Hedegaard Presthi og  Ragnar Rypestøl 

Afbud:  Kristine Klejnstrup 

Ordstyrer:  John Bünger 

Referent:  Susanne Hedegaard Presthi, 

 

Generalforsamling.            Generalforsamlingen afholdes Lalandia hallen d. 17. april 2016 kl 11. 

Vi er ved at planlægge denne dag. 

Vand i områderne Der har været vand forskellige steder i områderne. Vi er i tæt dialog med Jens 

Peder om en løsning.  

Ved Hyldestien prøver man at grave render. Det ser ud til at løse problemet. 

Ved Pilestien er der kommet en stor sø. Vi har fundet ud af at der ved travbanen 

har været stoppet nogle afløb. Dette har gjort at vandet fra vores område ikke 

kan rende/sive væk. Efter kommunen har renset afløbene ved travebanen er 

problemet løst. 

Gåsebiller Der er undersøgt om det ikke kan lade sig gøre at komme af med billerne. Den 

eneste langsigtede måde er stære. 

Der indhentes tilbud på stærekasser og der vælges en leverandør, inden for kort 

tid, så de kan stilles op. Der er blevet spurgt i kommunen om man bare må stille 

stærekasser op. Det er der givet grønt lys for. 

Miljøstationer.                     Vi skrev sidst, at der var blevet sagt ja på Lalandias oplysningsmøde, til at 

Lalandia ville stå for at bygge miljøstationerne, så de ikke rådnede. At de ville 

være med til at tage deres andel af ansvaret. 

Lalandia har trukket i land og ønsker ikke alligevel at være bygherre og have 

ansvaret. Dette gør at vi bliver nødt til at lade det gå gennem advokat. 



Tv og internet udbyder       De sidste forhandlinger har været i gang. Det har været en meget lang proces. 

Der har været brugt meget arbejde og tid på, at nå frem til en ordning, der lever 

op til det vi efterspørger og til en pris vi kan acceptere. 

Det har her til sidst været et meget tæt løb mellem Boxer og SE. Det endte med 

SE, ud fra deres TV pakke. Det blev til sidst en enig bestyrelse der stemte ja til 

SE. 

Der skal nu arbejdes på, at indkøbe og opsætte nye tv til alle husene. Dette er en 

nødvendighed for at kunne vise TV. 

Advokat                                  Der skal være et møde med advokaterne om vedtægter, manglende kontingent 

betaling fra Lalandia og miljøstationerne. 

Lygtepæle og skilte              Der er et par steder hvor lygtepælene er kørt ned. De vil blive repareret. 

Aktioner  

 Møde med advokater.  

 Planlægning af generalforsamling. Indkaldelse, forplejning, booke lokale. 

 Lave budget 

 Lave regnskab 

 Møde med advokat. 

 Indhenter tilbud på stærekasser. 

 Indhente tilbud på fjernsyn 

 Afslutte handel omkring TV/internet. 

 

 

Næste møde:                        Onsdag d. 16 marts  2016 

 

 

 


