
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d. 22. august 2013 

Sted: Lalandia Billund 

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

Afbud: Henning Nielsen 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

 

Service aftale: Der arbejdes stadig på, at finde ud af, hvem der fremover skal varetage pasning af de 

grønne områder. Der vil blive kontaktet endnu et eller 2 firmaer, som skal komme 

med bud, så der kan sammenlignes priser. 

Grønne områder: Områderne ser pæne ud. Der ventes på efteråret, så der kan blive plantet, hvor der 

mangles. 

Administrations: Der er afholdt møde med flere firmaer og nogen er sorteret fra. Der mangler bare at 

blive besluttet, hvem der får aftalen. 

Hoppepuder: Puderne er en kæmpe succes. De bliver benyttet hele tiden. Der vil blive gjort klar 

med græs såning til pude nr. 3, som blev godkendt på generalforsamlingen. Den vil 

kunne komme op til foråret.  

 Der arbejdes på en 4 hoppepude. Dette gøres for at områderne skal hænge mere 

sammen. Tænker den ind i den helhedsplan, bestyrelsen er ved at arbejde med. 

SE aftale: Der er mange der har oplevet udfald i signalet på fjernsynet. Bestyrelsen har haft fat i 

SE før sommerferien. Det blev sagt at alt er i orden. Det er det ikke. Derfor bliver SE 

igen kontaktet.  

Budget: Budgettet blev gennemgået. Der er ikke nogen overraskelser. Det ser rigtigt 
fornuftigt ud. 

 
Trådløst wifi: Så er det godt gang i installationerne. Men for at vi alle kan få refunderet kr. 500 

til brug i restaurationer i Lalandia skal vi have de sidste 200 med.  

  
 Har oplevet lejere der står og bliver rigtigt ærgerlige over, at de kun kan få tildelt 

et kabel til det hus de lejer. I rigtigt mange børnefamilier har alle i familien, 

telefon eller tablet, der krævet trådløst internet. 

 



Hjælp os med at få de sidste på. Der er to i bestyrelsen der vil sætte sig hen og 
ringe til dem der ikke har det midt i september. Det skulle helst ikke være dig der 

bliver ringet til.  
 Husk Lalandia kan ikke reklamere med WIFI før alle er med! 

 
Renovation: Der arbejdes på, at bestyrelsen afholde møde med kommunerne Billund og Vejle 

omkring renovation. 
 
Poul Østergaard John har haft møde med Lalandia. 
  
 Der er en del, 550 om året, fejlmeldinger på brandalarmerne, så vagterne må 

rykke ud mange gange forgæves. Alarmerne er for følsomme, derfor de mange 
alarmer. Der vil blive kigget på en løsning. 

  
 Lalandia vil i løbet af 2014 lave den gratis husgennemgang på husene. 
 
 Der er nogen af de ældste huse der er begyndt at se lidt slidte ud indvendig. 

Dette har gjort at lalandia har skrevet til de berørte huse. Lalandia vil senere 
komme med en mere udførlig forklaring på, hvad de råder til der skal gøres. 
Grundejerforeningen vil arbejde på, at indhente tilbud på indvendig 
malerarbejde. 

  
 Der er i nogen af de ældste hustyper, møbler der begynder at være slidte og 

derfor snart trænger til udskiftet. Lalandia har spurgt bestyrelsen, om de vil 
være med i processen med udvælgelse af nye møbler. Det har bestyrelsen nikket 
ja til. 

 
 Der vil fremadrettet blive skiftet til sparer pærer, hvis en pære sprænger. 
 
Bygninger: Det er ca. halvdelen, af de huse der står til, at blive malet inden for nærmeste 

fremtid, der er blevet malet på nuværende tidspunkt. 
 
Næste møde: 3. oktober. 
 

 

 


