
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d. 24. januar 2013 

Sted: Lalandia Billund 

Deltager: John Andersen, Claus Fenger, Knud Lambertsen, Boje Henriksen,                
Henning Nielsen og Susanne Hedegaard Presthi 

Afbud: John Bynger: Var med på Skype 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Grønne områder: Vi har i bestyrelsen arbejdet med forskellige planer for Poppel alleen. De vil blive 

fremlagt på generalforsamlingen. 

Hoppepuder: Der vil i første omgang blive placeret 2 hoppepuder i løbet af foråret 2013. 

Placeringen er omkring indfaldsvejene til Pilestien og den vestlige vej på Birkestien. 

Budget: Budgettet er snakket igennem og rettet, så det kan blive fremlagt på 
generalforsamlingen.  

 
Breve fra medlemmer: Der har været flere forespørgsler på internet. Bestyrelsen undersøger igen 

muligheden omkring internet, så alle huse kan tilbyde lejerne gratis internet. 
Hvad det vil koste og hvad der kan lade sig gøre. Der er flere og flere lejere der 
forespørger til internet. Der er mange udenlandske lejere der er vant til at have 
gratis internet de steder de lejer huse. I mange familier har næsten alle 
medlemmer, telefoner, ipad, ipod osv. Så er det træls, at skulle betale for det i 
Lalandia. Det skal helst være let at komme til og det skal fungere. Prisen for os, 
skal selvfølgelig være fornuftig. 

  
 Der har været mails omkring renovation og at ejeren syntes det er dyrt at der 

både bliver betalt til kommunen og til et eksternt firma for afhentning. Vi har 
kontaktet Billund kommune. De forklarede, at der nu var styr på hvor mange 
tømninger der skal være om året i Lalandia. Det er derfor blevet lidt billigere end 
det var i starten. Det har skullet rettes til, med hvor mange tømninger 
kommunen laver, de første år Lalandia har været der, da det ikke er til at 
forudse hvornår der er gæster og hvor mange der er. Vi har opnået en større 
besparelse på det eksterne affald, der bliver hentet, i forhold til de tideligere år. 
Vi vil kunne opnå en større besparelse på genanvendeligt affald, hvis vi og 
gæsterne var bedre til at sortere affaldet.   

 
 M.h.t. gebyr på benyttelsen af genbrugsstationen, som der også har været tale 

om, vil kommunen ikke ændre på dette, da de mener at alle husejerne en gang 
imellem vil benytte genbrugsstationen til bortskaffelse af større indbo som 



møbler og lign. De mener ikke husejerne vil tage affaldet med hjem til egen 
kommune. 

  
Debat forum Der er kommet mail med ejere der syntes det er en skam at det er nedlagt, da 

debat forum også kan bruges til at dele erfaringer og tips. Det er muligt at sende 
tips og ideer til Sekretæren i grundejerforeningen. Hun kan sætte ideen på 
hjemmesiden, så alle ejere kan få glæde af det. Hvis nogen har mod på det kan 
de lave en face book gruppe. Den kan være ”hemmelig” så andre ikke kan se 
hvad der debatteres. Vi skal nok sætte navnet på gruppen ind på hjemmesiden, 
så alle har mulighed for at melde sig til. 

 
Møde med Lalandia: Fremtidig husgennemgang. Lalandia vil gennemgå de ældste huse. De 

gennemgås for at se om der skal males, om der skal nye møbler ind osv. For at vi 
kan opretholde den høje standart. Dette er en gratis service, Lalandia yder 
overfor ejerne. 

 
 Kampagnen som kørte i efteråret, med at husejerne selv fandt lejere til deres 

huse, var populær. Den vil blive gentaget her i foråret og igen til efteråret. 
 
Hjemmesiden: Den nye side er i luften. I er velkomne til at henvende jer, hvis der er noget der 

mangler, så vi kan rette det til. 
 
Bygninger: Grundejerforeningen står for det administrative arbejde med at alle husene 

bliver malet og kontrollen af at det bliver foretaget. Vi er ved at udarbejde en 
plan for maling.  

 
 
 
Næste møde: Næste bestyrelsesmøde er d. 14 marts. 2013 
 

 

 


