
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Poppelen  

 

 

Dato: Torsdag d. 22. november. 2012 

Sted: Lalandia Billund 

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

 Susanne Hedegaard Presthi 

Afbud: Afbud til mødet, Henning Nielsen. 

Ordstyrer: John Andersen 

Referent: Susanne Hedegaard Presthi 

Bestyrelsen: Jørgen Hvejsel har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder i 

stedet 1. suppleanten, som vil være inviteret til bestyrelse møde i januar. 

Grønne områder: Vi har haft møde med Hede Danmark, de udarbejder 3 modeller, en model med en 

Tarzanbane, en med en ekstra sti og en med kun en ny alle´. Det skal besluttes på 

næste generalforsamling hvilken af de 3 modeller vi skal gå videre med. 

  Hede Danmark er i fuld gang med at genplante ca. 300 planter, mest omkring 

Hyldestien, hvor flest planter er gået ud. 

 Hyldestien vil blive kalket i ugerne 49-51 af Hede Danmark. Grundejerne bedes lade 

være med at gå på de grønne områder i dette tidsrum. Der vil kunne komme kalk 

med ind i husene. 

Vision 2020: Vi lægger oplægget fra generalforsamlingen i 2012 ind på hjemmesiden, 

omkring tankerne i Vision 2020. 

Budget: Budgettet blev gennemgået og det ser fornuftigt ud. 
 
Rafn og søn: Vi vil i bestyrelsen opfordre til, at folk selv henvender sig til Rafn og søn, hvis de 

stadig ønsker at komme med i ordningen med evt. for stor ejendomsskat. Fristen 
for tilmelding udløber 31. dec. 2012.

 
Breve fra medlemmer: De mails der er kommet ind med gode ideer og kritik omkring Lalandia, har 

bestyrelsen givet videre til Lalandia. 
 
Debat forum: Vi vælger at lukke debat forum ned. Det er kun 10 % af medlemmerne der har 

meldt sig til og kun en lille håndfuld medlemmer der benytter forummet. Syntes 
ikke interessen har været så stor. Det kræver for mange resurser for bestyrelsen, 
at holde debat forum i gang og holde det fri for uvedkommende. 

 
Radio og tv: Der arbejdes en genforhandling af tv og radio pakken. 



 
Møde med Lalandia: Der vil komme et punkt med "de mest stillede spørgsmål" ind på Lalandias og 

Poppelens hjemmeside. 
 
Hjemmesiden: Vi har haft problemer med hjemmesiden. Vi vælger derfor at opbygge en ny. Der 

vil af samme årsag kunne forekomme udfald i en periode. 
 
 Bestyrelsen arbejder med et oplæg omkring maling af husene. Der skal males på 

Birkestien i 2013. 
  
 Vi vil lægger en ansvarsliste ind på hjemmesiden. Den vil omhandle hvilke 

opgaver Lalandia og GF poppelen har. Det vil blive lettere for medlemmerne at 
gennemskue hvor de skal henvende sig hvis de har problemer eller spørgsmål. 

 
El aftale med SE: El aftalen udløber 31. dec. 2012. Grundejerne skal fremadrettet selv aftale med 

SE hvilken aftale de vil benytte. 
 
 

 

 


