
 
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen

 

 

 

Dato: Torsdag d. 24. september 2015

Sted: Lalandia Billund

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

                                                  Susanne Hedegaard Presthi, og Kristine Klejnstrup,

Afbud: Ragnar Rypestøl

Ordstyrer: John Bünger

 

Referent:  Susanne Hedegaard Presthi,

Møde med Brevis.                 Forsikring: Der har været henvendelse fra TOP Danmark. De
fortæller, at de undrer sig over flere af anmeldelserne fra Lalandia i forhold til
lejerskader. Det undersøger bestyrelsen.

Mail husejere                         Opsætning af hegn: Der er ejere der har opsat læhegn og der er
forespørgsel på at sætte læhegn op, foran nogle huse.

Bestyrelsen har kontaktet den enkelte ejer. Vejledning omkring hvad man må og
kan vil komme på portalen, så snart vi har noget som er juridisk holdbart.

Advokater                                Der har været møde med de valgte advokater. Der er aftalt
priser. De går i gang med, at arbejde på de sager vi har forelagt dem.

TV/INTERNET                           Der har været en undersøgelse sendt ud til alle ejerne. Der
er undersøgt, hvad ejerne vægter med TV og internet. Det har bestyrelsen
kunnet bruge i de overvejelser, der har været omkring udbyder. Dejligt med så
meget feed back fra ejerne. Vi fik over 400 svar og alle data vil blive behandlet
offentliggjort i løbet af vinteren.

Men et væsentligt resultat var, at bestyrelsen måtte tilbage og gennemgå de
aktuelle tilbud endnu engang, da betydningen af børnekanaler ikke havde den
store opbakning.

Bestyrelsen har gennemgået de 3 indkomne tilbud og har haft det firma inde der
bedst kan opfylde grundejernes krav. Efter en fremlæggelse, er bestyrelsen ikke
i tvivl om, at det kan blive et samarbejde med BOXER, hvis de kan udføre alle
opgaver. Der vil nu blive en forhandling med BOXER inden underskrift og
BOXER skal undersøge om de med sikkerhed kan alle opfylde kravene.

Aktioner:                                  Sende påkrav til Lalandia om medlemskontingent til



grundejerforeningen gennem advokat.
Undersøge valgte TV/ internet udbyder, om de kan levere det vi vil have.
Endelig gennemgang af vedtægter til advokaten.

Undersøger forsikringssager.

Aftale møde med GF Skansen.

Finde materiale til advokaterne.

 
Næste møde:                       Torsdag d. 5. november 2015

 

 

 


