
Bøtø, Guldborgsund Kommune

Bestyrelsesmøde lørdag den 10. april 2010 kl. 10.00
hos Jørgen Jørgensen, Stolt Henriksvej 77.
Dagsorden:
1. Opfølgning af tidligere beslutninger.
Forslag til forlig med et medlem.
Der blev aldrig svaret på forslag til forlig. Medlemmet har ikke betalt
kontingent 2 gange(4 år), derfor bliver der indledt inkassosag.
2. Løbende sager:
2.1. Tvetandvej 26.
Kommunen har været ude at se på grunden, der er ryddet for
randbeplantning, dette er ulovligt iflg. servitutten, der skal være randbeplantning,
og de meddelte ejeren at opsætning af hegn på 2 meter er ulovlig. Der er blevet
rykket 3 gange for at overholde servitutten, nu vil der blive udstedt et påbud fra
kommunen.
2.2. Manglende sti ud til marken fra NNF-husene.
Formanden følger op på sagen ved at skrive til NNF om at reetablere stien ud
til marken.
3. Økonomi:
3.1. Flytning af bank.
Der er flyttet bank, så det nu er Arbejdernes Landsbank
3.2. Status, herunder ekstraordinære udgifter i forbindelse med vinterens
snemasser.
Marielyst vognmandsforretning har ryddet sne 4 gange på 4 veje ind i området
i vinterens løb, dette var en beslutning, der blev taget af formanden og
vejformanden. Der har været usædvanlig meget sne i år, derfor beslutningen.
Pris for snerydningen blev på kr. 6600,00.
Ovenstående vil fremkomme som et punkt på vejformandens beretning ved
generalforsamlingen.
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4. Nye tiltag.
4.1. Aftale med KMD om medlemslister m.m.
Efter opfordring fra generalforsamling er der blevet undersøgt om hvad udgifter
til KMD ville løbe op i. Formanden har undersøgt sagen, og mangler svar.
5. Vejene.
5.1. Status, samt drøftelse af fremtidens måde at holde vejene i bedre stand.
Vejenes tilstand: Det er de samme steder, der fremkommer huller hvert år.
Derfor foreslås at vejene først bliver revet op, for at ødelægge de hårde kanter
der fremkommer i hullerne. Ligeledes vil der fremover også blive revet om foråret
og efteråret, for at gøre vejene mere jævne, så vi kan undgå de store huller.
Vi har accepteret tilbud på sommervedligehold, fra Marielyst vognmand, hvor
prisen på vejmaterialer er uændret fra sidste år, arbejdslønnen er steget 3 %.
Kassereren og vejformanden vil undersøge om der behov for forhøjelse af
kontingent bl.a. på baggrund af de stigende udgifter til vejenes vedligehold,
(rivning af vejene, 1 gang forår og 1 gang efterår). Det er af flere grundejere
blevet opfordret til at forbedre vedligeholdelse af vejene.
6. Eventuelt.
Lilian havde en liste med over grunde hvor der er kvasbunker og andre ting til
gene eller brandfare. Vejformanden vil gennemgå listen.
Der mangler hastighedsskilte med max 30 km forskellige steder. Tom ser på
sagen.
7. Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde den 22.5.2010 kl. 9 hos Tom.

