
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d. 9. oktober 2014 

Sted: Lalandia Billund 

Deltager: John Andersen, Claus Fenger, Jytte Broberg, John Bünger, Boje Henriksen, Jannic 

Mikkelsen og Susanne Hedegaard Presthi 

Afbud: Ingen 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Møde med Lalandia Markeds situationen, niveauet ligger i år 2.8 procent under sidste år. 

 Loyalitetsprogrammet: der har været dialog om emnet og Lalandia arbejder 

videre på emnet. 

 Outlet centeret forventes at stå færdigt til foråret 2016. 

 De sidste 51 husejere der mangler at få installeret routere har fået brev fra 

Lalandia. 

Syd energi: Gf Poppelen er i gang med en proces frem mod 2016 sammen med Lalandia og 

SE om tv og internet. Johan B og John A. har haft møde med Lalandia og SE. Vi 

ser frem til nytårsskiftet, om der kan blive et bedre signal og om internet kan 

blive mere stabilt. 

Ejer undersøgelse  Grundejerforeningen forsøger at lave egen tilfredsheds undersøgelse.  

Affald: Der er problemer med affaldssorteringen fra husene. Dette giver grundejerne 

stor ekstraudgift fra kommunen. Billund kommune har derfor haft et møde med 

John B. Mødet handlede om hvordan vi i fællesskab kan gøre det lettere for 

lejere, at sortere affald. Man vil afprøve og teste forskellige måder for at finde 

den bedste løsning. 

Legepladser: Der er en forhandling i gang. 

Asfalt: Der bliver fundet et firma der kan undersøge asfalt belægningen i områderne. 

Dette gøres for at, der kan repareres de steder der trænger til dette. Hvis det 

ikke tjekkes engang imellem og skaderne bliver for store, vil det komme til at 

betyde et nyt asfalt lag og det er meget dyrt.   

Service besøg: Ejerne skal huske at service besøg som i har haft i jeres sommerhuse i 2014, kan 

i trække fra på selvangivelsen i 2014 som håndværker fradrag. 



Poppelens vedtægter: Der bliver lavet et oplæg til bestyrelsen og der arbejdes videre med dette på 

næste møde. 

Økonomi: Økonomien blev gennemgået og det ser fint ud. Ved næste møde vil budget 

2015 blive gennemgået.  

Næste møde: 27. november 2014. 

 

 

 


