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Dato: Torsdag  d. 27 april 2017 

Sted: Lalandia Billund 

Deltagere: John Bünger, Jannic Mikkelsen, Claus Fenger, Susanne Hedegaard Presthi, 
Kristine Klejnstrup, Boje Henriksen og  Karl Skovgaard. 

Afbud: Ingen 

Ordstyrer: John Bünger 

Referent: John Bünger 

Dagsorden 

  

1.       Konstituering af bestyrelsen 

John Bünger – Formand 

Claus Fenger – Næstformand – sidste år  

Boje Henriksen - Kasser 

 

2.      Arbejde i bestyrelsen 2017 

Fremover vil møderne blive 3 delt. 

1) Tema – for at skabe dybde 

2) Opgaver til beslutning efter oplæg 

3) Information – fremtidige problemstillinger 

Vi vil forsøge at skabe en arbejdslørdag – så vi kan nå i dybden med flere ting. 

  

3.       Ekstra ordinær generalforsamling i august 

 

4.       Datoer for resten af perioden 

 18 MAJ – ekstra ordinært i forbindelsen med regnskab for ApS 

 22 Juni – alternativt lørdag den 24 juni (afklares den 18 MAJ) 

 24 August – i forlængelse af ekstra ordinær generalforsamling 

 14 September 

 06 Oktober – Jannic og Kristine arrangere 

 16 November 

 11 Januar 

 08 Februar 

 15 Marts 

 05 April – kun hvis nødvendig 

 15 April – Generalforsamling 
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5.       Forhandlinger med Lalandia  

 Miljøstationer 

o Jan Harrit har forslået at de lapper miljøstationerne for kr. 140.000 

og rest beløbet cirka kr. 400.000 overføres til GFP, 

Miljøstationerne rives så ned om 4-5 år og GFP etablere noget nyt 

o Bestyrelsen fastholder at den indgåede aftale skal overholdes, der 

skal etableres en løsning indenfor den ramme Lalandia selv sætter 

som standard og de overlevere dem så på ny til GFP. John meddeler dette til Jan 

Harrit 

 Indmeldelsesgebyr 

o Lalandia er klar til at betale jf. aftale. Men da vi på nuværende tidspunkt ikke har en 

færdig behandlet egenkapital afventer vi opkrævningen. 

 Betaling af internet 

o Jan Harrit har meddelt at de mener at frit internet er en god ide, men at de ikke 

ønsker at betale til den. De mener udelukkende at det er GFP forpligtigelse. De 

vedligeholder jo badeland, Bestyrelsen vil arbejde videre på enten at få betaling fra 

Lalandia eller fra lejerne, henset til at vi også bidrager til badelandet. 

 

6.       Indstilling af vort fjernsyn - reklamer 

Vi kan nu indstille fjernsynene. Der er kun en betjeningsuddannelse fra Samsung og kan vi stille 

kanalerne korrekt og indstille fjernsyn til reklamer ect. 

Vi vil tilbyde Lalandia at de kan anvende platformen imod betaling, inden vi får reklamer på fra de 

handlende. John Bünger tager et møde med Jan Harrit. 

  

7.       Breve fra Husejere 

Er blevet besvaret løbende. 

Beplantning stadig en udfordring. 

 

8.       Arbejdsfordeling 

Fastholder fordelingen indtil videre – dog laver vi en 2 mands fordeling. 

John Bûnger tager møder direkte med Jan Harrit 

Claus Fenger og Karl Skovgaard holder møder med Teknisk afdeling 

Karl Skovgaard overtager Hannes opgaver 

Claus Fenger vil skabe en møderække med Poul Østergaard suppleret af enten Jannic eller Kristine. 

 

9.       Eventuelt 

 

Næste møde er d. 18 Maj 2015 


