
Bøtø, Guldborgsund Kommune

Bestyrelsesmøde lørdag den 22. maj 2010 kl. 09.00
hos Tom H. Jensen, Torilisvej 53.
Fraværende var Bjarke Stærke og Steen Poulsen.
Dagsorden:
1. Opfølgning af tidligere beslutninger.
Ingen beslutninger at følge op på.
2. Løbende sager:
2.1. Tvetandvej 26.
Kommunen giver påbud til ejeren for at overholde krav om plan for
beplantning m.m.
Intet nyt vedrørende påbud, der vil løbende blive fulgt op på
ovenstående.
2.2. Manglende sti ud til marken fra NNF-husene.
Formanden har talt med NNF-husene, og de tager sig at få rettet op på
manglende sti. Dette berører ikke naboerne
3. Økonomi:
3.1. Flytning af bank.
Det er afsluttet med flytning af bank, så det Arbejdernes Landsbanks
netbank der skal betales kontingent til fremover. Kassereren har nu
kontrol over samtlige bankkonti, så han kan få betalt udeståender
regninger.
På grund af sygdom vil kassereren sende opgørelser over hvordan
foreningens økonomi ser ud, dette vil blive sendt til formanden.
Der er aftalt møde med Nordea den 2.7.2010, dette møde er aftalt for at
få overblik over de indestående aktiver i Nordea.
3.2. Status, herunder ekstraordinære udgifter i forbindelse med vinterens
snemasser.
Der er brugt 30 m3 ekstra pga. ekstra dybe huller. Regningen for hele
vedligeholdet er sendt til kassereren, så beløbet vil fremkomme af
materialet, der bliver fremsendt til formanden.
4. Nye tiltag.
4.1. Aftale med KMD om medlemslister m.m.
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KMD skal bruges til ajourføre medlemslisten. Efter erfaring fra Marielyst
grundejerforening vil det beløbe sig til en udgift på ca. 2500 kr.
5. Vejene.
5.1. Status, samt drøftelse af fremtidens måde at holde vejene i bedre stand.
Vejformanden har talt med vognmanden, der vedligeholder vejene,
vinteren har gjort at der skulle bruges 30 m3. ekstra for at fylde store
huller. Der har i år været så store huller, at det har medført klager fra
postvæsenet og renovationsfolkene, (for slet ikke at tale om beboerne).
Det der skal til for at holde vejene bedre, er at vejene bliver revet
ordentlig op, så der ikke er hårde kanter. Ved forårs vedligehold vil vi
udvide med at vejene blive revet op, og så vil der blive lagt vejmateriale
på, ligeledes vil vi også om efteråret få revet, og hvis nødvendigt vil der
blive lagt materiale i ekstra store huller.
De sidste 3 års vej vedligehold har udelukkende bestået i opfyldning af
huller.
På grund af den ekstraordinere vejrsituation 2009/2010 har vi
konstateret behov for snerydning af vejene indenfor grundejerforenings
område. De 4 gennemgående veje er blevet ryddet 4 gange. Formanden
vil undersøge, hvilke lovkrav der er om omkring snerydning i
sommerhusrådet i Guldborgsund kommune.
6. Eventuelt.
6 a. Refa skal afhente og leverer affaldsbeholdere op til 25 m fra skel,
hvor der er plant underlag. Dette sker ikke altid, men vil blive taget op af
formanden i formandsskabet.
6 b. Der blev fulgt op på hvilke grundejere der skal have en henstilling
om at fjerne grenaffald og fjerne udhængende grene. Vejformanden
sender en venlig henstilling om at få tingene bragt i orden. Næste skridt
vil være at overdrage sagerne til brandmyndighederne.
6 c. Generalforsamlingen bliver den 7-8-2010 kl 10, der vil være
morgenkaffe fra kl 9.30.
7. Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 12 juni kl. 9 hos Tom Jensen.
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