
 
Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  
 
 
Dato: onsdag d.20 januar  2015 
Sted: Dæmningen 7100 Vejle 
Deltager: John Bünger, Boje Henriksen, Jannic Mikkelsen, Claus Fenger,  
                                                Susanne Hedegaard Presthi, og Ragnar , 
Afbud: Kristine Klejnstrup, 
Ordstyrer: John Bünger 
 
Referent: Susanne Hedegaard Presthi, 
Grønne områder Der er fældet de sidste poppeltræer langs poppelalleen. Træerne vil ligge inde 

mellem træerne parallel med alleen. Stammerne vil blive fjernet til 
efterår/vinter 2016/2017. De stubbene fra træerne vil blive stående da de ikke 
er i vejen for noget. 

 Der har i efteråret været meget regn. Der har været så meget regn, at nogen 
områder ikke har kunnet suge vandet, det har været tæt på, at nogen huse fik 
vandindtrængning. Der skulle ikke være mere end 10 cm vand, så havde det gået 
galt. Der vil blive arbejdet på en løsning. Der er  et område på Pilestien med en 
legeplads der ikke kan bruges pga vand. Her vil der også blive kigget på en 
løsning. 

Snerydning. Bestyrelsen arbejder stadig på at finde en løsning, på hvor meget, hvor lidt, 
hvornår der skal ryddes sne. Overvejer om der skal ekstern udbyder til. 

Tv, internet De sidste forhandlinger er i gang, inden vi endelig kan sige, om det er Boxer eller 
SE, der får lov til, at levere tv og internet. Det er et meget tæt løb, så det vil være 
marginaler, der kommer til, at afgøre hvem det bliver. 

Miljøstationer Der blev på Lalandias oplysningsmøde indgået et forlig om miljøstationerne. Vi 
venter lige med, at aflyse advokaten til vi har aftalen på skrift og til skurene er 
færdige. En skam det ikke noget før, har kunnet komme til et forlig. Vi vil have 
en uvildig til at tjekke ,at arbejdet kommer til at holde. Det vil være lalandia der 
har garantien på arbejdet. 

Generalforsamling Bestyrelsen går i gang med forberedelserne til næste generalforsamling som er 
d. 17 april 2016. 



Internet styring Når det ny internet går i gang, vil der være brug for at der skal udvikles et 
software, der kan styre hvem der kommer på med reklamer eller hvem der 
hellere vil betale for det. Vi har været ved at undersøge markedet. Det har ikke 
været muligt ,at finde nogen der kan magte opgaven, da det er 3 forskellige 
operatører, der skal til for at få det vi efterspørger. De er heller ikke interesseret 
i at investere 500.000 i arbejdstimer i, at udvikle i det nye system, som ikke 
findes andet sted. 

Vi sendte John B ud John har en søn der er meget kompetent og vil gerne investerer tiden. Han vil 
kunne lave det der efterspørges. Bestyrelsen går i gang med en undersøgelse af 
referencer og forhandling, uden om John B.  

Firma Der har været en snak om at oprette et firma, under Poppelen. Det skal bruges 
til at indkøbe tv og til de indtægter der vil komme ind ved salg af reklamer. På 
den måde vil der kunne spares moms og skat. 

Næste møde: 24 februar 2016 
 
 
 


