
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d. 26. marts 2015 

Sted: Lalandia Billund 

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

Afbud: Jytte Broberg, Susanne Hedegaard Presthi 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: John Bünger 

Møde med Lalandia Plan for generalforsamling – koordineret 

Diskussion omkring kr. 1.000 reglen i udlejningskontrakten og mistroen. 

Lalandia lovede at fremskaffe overblik – blev givet cirka 2,5 time pr hus pr år i 

tekniker tid. Ødelagte stumper arbejders der på at kunne dokumentere. 

Snerydning aftalt parkeres på nyt møde 

Enkelt sager fra FB – bl.a. regning for software opdatering kr. 900 og teknikker 

tid generelt. Herunder rimeligheden i udskiftninger og lille mistanke / tillids brist. 

Etablering af legeplads i 2015 jf. generalforsamlings beslutning. 

Miljøstationer – Vi har fået et oplæg fra Lalandia at de er ved at rådne op og det 

koster os kr. 380.000 at udbedre. VI har nu selv undersøgt det og det er korrekt 

og vi har fået lavet en plan. Men samtidig har vi fundet ud af at vi er forbrugere 

og det faktisk er Lalandias ansvar. Dette er forlagt Lalandia og de ønskede vort 

sagsanlæg. 

Manglende medlemskab af GF Poppelen for udmatrikulerede grunde blev 

debatteret, Lalandia ønskede vort krav på skrift. 

 Brugerpanel for de enkelte hustyper vil vi etablere og lade Lalandia anvende 

disse før iværksættelse af ændringer i husene. 

Møde med Teknisk afd Svalebekæmpelse – Vi påtager os at sende det med et nyhedsbrev 

Sten ved alle indfaldsveje udfor skiltene så de ikke ødelægges 

Påbegynde sprøjtning af grønne områder iværksættes 

Skiltning i forbindelse med renovation – kommune ansvar 

Flytning af vor materiale opbevaring 

Budget  Tilpasning til præsentation i forbindelse med generalforsamlingen 

Generalforsamling Planen blev løbet igennem. 

Aftale om hvem gør hvad – JA og JB laver præsentationen sammen og sender 

den rundt. 



Aktioner Sikre at vi har arealet til legepladsen 

Sende påkrav til Lalandia om medlem af grunde – gennemført på mødet 

Sørge for upload af alle dokumenter 

Kontakte advokat og få lavet påkrav på miljøstationer 

Dialog med SE om kompensation – ny løsning 

Kontakte nye TV/Internet leverandør 

Informere om at der må males udvendigt i tidsrummet 7-17 på hverdage. 

 

Næste møde: Generalforsamlingen – efter konstituering. 

Konstituering samt første møde dato – forslag torsdag 30/4-15 


