
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d. 22. januar 2015 

Sted: Lalandia Billund 

Deltager: Jytte Broberg, John Bünger, Boje Henriksen, Jannic Mikkelsen og Susanne 

Hedegaard Presthi 

Afbud: John Andersen og Claus Fenger  

Ordstyrer: John Bünger 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Møde med Lalandia Der har været en snak om, at det er 2015 Lalandia og GF Poppelen skal kigge på 

udbyder, af internet og TV. Vi mener stadig ikke, det fungerer optimalt. Det vil 

være mere optimalt, uden boks og med hurtigere internet. Det er aftalt at det 

forhandles sammen og Lalandia har udspillet med et koordinationsmøde. 

 Der var en dialog omkring snerydning. Hvordan GF Poppelen kan være med til at 

acceptere, at en rydning bliver gjort, da det jo er grundejerne der betaler. Ny 

proces er sat iværksat, men detaljerne i denne proces er stadig under udvikling. 

Møde med Rødby Der har været afholdt et møde, mellem Rødby og GF Poppelen. Formålet med 

mødet, var at se, om der er noget vi kan lære af hinanden, og om der er noget vi 

sammen, vil kunne stå stærkere med. 

 Vi har valgt at se på om vi kan finde et fælles område omkring skabe klarhed 

over vores stilling i forhold til Lalandia. 

 Rødby køre deres område og administration noget anderledes, end GF Poppelen 

og det kan ikke overføres til os. De har mange underselskaber under 

grundejerforeningen hvilket gør, at deres administrative opgave er meget større.  

Grønne områder Der blev sidste vinter, fældet Poppel træer. De har ligget og tørret. De vil senere 

på året blive fjernet. Dette indbringer penge for træet. Område A og B er GF 

Poppelens. Se vedhæftet på, hvilke områder der tilhører GF Poppelen. 

Brandvæsnet Teknisk afdeling har modtaget en mail fra brandvæsnet.  

I forbindelse med en brand i en Miljøstation i sommerhus området ved Lalandia 

Billund d. 16/6 2014. Oplevede brandvæsnet i Billund, at man ikke fik den rigtige 

adresse og blev derfor sendt til Eller Hammers Alle 3, som er Oplevelsescenterets 

adresse. 



Fejlen opstod åbenbart fordi man ikke var helt klar over hvor man var i området 

og kunne derfor ikke afgive en korrekt adresse. Miljøstationen er oprette i BBR 

registeret med egen adresse så problemet kunne løses ved, at opsætte et skilt 

med vej navn og hus nr. på, ved Miljøstationen. Det kunne løse problemet med 

fejl adressering i fremtiden. Det er jo langt fra sikkert, at alle de gæster som 

færdes i området ligge præcis ved hvor de er, hvis de skulle få brug for hurtig 

hjælp i form af blå blink. 

  

 

Vi besluttede ikke, at sætte noget op ved eller på stationerne, da dette ikke er et 

påbud fra brandvæsnet om at ændre noget. Vi mener der er meget skiltning, ved 

alle indfaldsveje med nr. og vej navn. De kan ses fra stationerne både nat og 

dag. Hvis en station skulle brænde ville skiltet også brænde. 

Vi vælger i stedet, at sende et kort over området, så hændelsen ikke sker igen. 
 

Affald: Billund kommune er endnu ikke vendt tilbage, med en løsning, på problemet 

med affaldssortering. 

Legepladser: Der er stadig, en forhandling i gang. På næste møde, vil det blive afgjort, hvem 

der endelig får lov til, at opfører legepladserne. 

Asfalt: Der er sket, nogle små reparationer og noget er repareret under 5 års garantien. 

Næste møde: 26. februar 2015. 

 Planlægning af generalforsamling og legeplads leverandør. 

 

 

 


