
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d 16. maj 2013 

Sted: Lalandia Billund 

Deltager: John Andersen, Claus Fenger, Knud Lambertsen, Boje Henriksen, Susanne Hedegaard 

Presthi & John Bunger (med på Skype) 

Afbud: Henning Nielsen 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Konstituering af bestyrelsen: John A formand, John B næstformand og Boje kasserer. Henning, Claus, Knud og 

Susanne er menig medlem. 

Godkendelse af referat: Godkender referatet.  

Generalforsamling: Generalforsamlingen d. 28. april kl. 10.00. Gik godt, der var god stemning. Se i øvrigt 

referat fra generalforsamlingen. 

 Næste år vil vi holde generalforsamling søndag den 30. marts 2014 kl. 11, med forbehold 

for, at det ikke på samme dag som Rødby.  

Møder næste år: Der holdes møder i bestyrelsen på følgende datoer:  

 27. juni 

 22.august 

 6. september 

 3. oktober 

 14. november 

 9. januar 2014 

 27. februar 2014 

 20. marts 2014. 

 

Grønne områder: Der påbegyndes etablering af hoppepuder i uge 21. Der vil blive lavet bænke ved 

hoppepuderne.  

Administrationsaftale: Bestyrelsen er i gang med, at indhente seriøse tilbud fra forskellige selskaber, for at få 
den bedste og billigste løsning til udførelse af administration i GF Poppelen. 

 
Serviceaftalen: Vi forventer at videreføre serviceaftalen endnu et år, for at se om vi kan opnår en bedre 

aftale end den vi har i dag. Hertil vurdere bestyrelsen at vi skal bruge lidt længere tid til at 
forhandle en god længere varende aftale på plads.  

 



 
Plan for udvikling: Der blev tilkendegivet på generalforsamlingen, at der ønskes flere legepladser. Måske 

større legepladser. Der bliver på næste bestyrelsesmøde samlet et udvalg, der vil arbejde 
videre med muligheder for dette. 

 
Maling:  Nye udfordringer på farvekoder. Der er ved at blive undersøgt, hvilken farvekode der skal 

bruges til de forskellige huse, så det kommet til at ligne den farve der er nu, så meget som 
muligt. 

 
Internet: Bestyrelsen har fået accept på generalforsamlingen og der kan nu arbejdes videre med fri 

internet. Fri internet vil komme til, at betyder en kontingent forhøjelse for alle 
grundejere. 

 
Breve fra medlemmer: Der er blevet sat spørgsmålstegn ved at det har kostet 100.000 kr. at få strøet kalk. Det 

drejer sig om flere ton. Noget er strøet, med maskine, men det har ikke kunnet lade sig 
gøre alle steder omkring husene og man har måttet gøre det med håndkræft. Det giver 
mange arbejdstimer. 

 
 


