
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d 14. marts 2013 

Sted: Lalandia Billund 

Deltager: John Andersen, Claus Fenger, Knud Lambertsen, Boje Henriksen, Henning Nielsen, 

Henning Nielsen, Susanne Hedegaard Presthi & John Bunger 

Afbud: Ingen. 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Godkendelse af referat: Henning godkender referatet, men med forbehold, da han hverken stemmer for 

plaseringen af hoppepuderne og ikke syntes at det er relevant, at få hoppepuderne.  

Generalforsamling: Generalforsamlingen d. 28. april vil starte kl. 10.00. Indkaldelsen sendes ud 5. april. Der vil 

blive fremlagt plan for Poppel Allé. 

Grønne områder: Der har været møde med Jens Peder. Området er blevet gennemgået.  

 Der vil ikke være græs mellem fliser i år. Der bliver fældet nogle poppeltræer ned mod 

centeret. Der er klippet nogle buske i samme område.  

 Veje og stier vil blive efterset mht. planter, når frosten er ovre. Områdets, belysning skilte 

vil blive efterset, her til foråret.  

 Når det slås græs vil man starte ved Hyldestien. Det tager en uge inden man er rundt.  

 De huller i jorden der evt. kan ses foran nogle huse, vil blive fyldt op og sået til med græs.  

 På Birkestien er der nogle volde der bliver jævnet ud. Dette er sket for at gøre det mere 

vedligeholdelses venligt.  

 Hyldestien fik 30 tons kalk. Så nu må vi se om det bliver lettere, for planterne at gro.  

 Det vil blive gødet i områderne fra midt i marts.  

Budget: Budgettet blev gennemgået og er klar til generalforsamlingen. 
 
Mødet med Lalandia: Der blev på mødet aftalt hvad der skulle ske på generalforsamlingen. Der blev talt om 

planer om nye legepladser, både i GF Poppelen og hos Lalandia og vi forhandlede om fri 
internet i alle husene. 

 
Genforhandling af aftaler:  Vi skal have genforhandlet administrations- og service aftalen på plads i år. Vi er gået i 

gang med planlægningen af dette og når der er noget nyt, vil I blive informeret. 



 
Breve fra medlemmer: Der er kommet et brev ind med klage på tændt lys og åbne vinduer og døre, når der ikke 

er lejere i husene. Vi får løbende rapport fra Lego Securitas om at de har lukket døre og 
vinduer. Det er ikke altid Lalandias personale kommer ned til husene, lige når lejere 
forlader dem. Hvis der ikke kommer nye lejere lige med det samme, venter de med at 
gøre husene rent. På den måde spares der på personale timer. 

   
 Der er kommet et forslag med at sætte bænke op ved legepladserne. Syntes det er en god 

ide. Bestyrelsen undersøger pris på at få bænke ved de 31 legepladser der er i området 
lige p.t. 

 
 Der er kommet flere ønsker fra medlemmer om at få mail, når der sker noget på 

hjemmesiden. Dette arbejdes der videre med.  
 
Radio og tv Det blev på mødet vedtaget, at der kommer radio kanaler i husene.  
  
 Vi har i bestyrelsen haft en diskussion, om der skal være fri internet i husene. En enig 

bestyrelsen mener, det er en god ide. Mener det vil give flere tilfredse kunder. Der var et 
flertal i bestyrelsen der mente prisstigningen skulle lægges på kontingentet og et 
mindretal mente det skulle finansieres ved hjælp af besparelser. Det vil være en 
4MB/4MB internet indgang. Hvilket gør det muligt at streame film. 

 

Hoppe puder: Pladseringen er blevet diskuteret.  

Bygninger: Der er hentet et tilbud ind på maling. Der vil blive indhentet flere tilbud. Der vil blive 

sendt et brev ud med et tilbud. Tilbuddet vil indeholde, køb af maling og et tilbud på 

udførsel af maling af husene.  

Debat gruppe: Der arbejdes i bestyrelsen på, at lave et lukket/hemmeligt debatforum på Facebook. Det 

vil i denne gruppe være muligt, at debattere området og videregive ideer til andre ejere. 

 Linket til gruppen facebook gruppen 

er:  http://www.facebook.com/groups/Gf.poppelen/ 
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