
Bøtø, Guldborgsund Kommune

Bestyrelsesmøde lørdag den 12. juni 2010 kl. 09.00
hos Tom H. Jensen, Torilisvej 53.
Dagsorden:
1. Opfølgning af tidligere beslutninger.
Ingen opfølgning af tidligere beslutninger.
2. Løbende sager:
2.1. Tvetandvej 26.
Det forventes at der gives dagbøder meget snart.
Ejeren har købt meget små træer, dette er ikke acceptabelt iflg
kommunen. Det forventes meget snart at blive udstedt dagbøder. Dette
er ikke en sag bestyrelsen længere tager sig af. Sagen er nu et
mellemværende mellem lodsejeren og kommunen.
2.2. Manglende sti ud til marken fra NNF-husene.
Denne sag bliver på dagsordnen indtil NNF har genetableret stien.
3. Økonomi:
3.1. Flytning af bank.
Der er nu flyttet bank, og det fungerer fint med Arbejdernes Landsbank.
3.2. Status, herunder ekstraordinære udgifter i forbindelse med vinterens
snemasser.
Snerydning for denne vinter beløber sig til ca. 5.000,00 kr. På
nuværende tidspunkt er indestående i banken 284.000,00 kr, dette skal
dække udgifter der kommer indtil næste kontingentindbetaling i 2011.
4. Nye tiltag.
4.1. Aftale med KMD om medlemslister m.m.
Formanden har modtaget et tilbud fra KMD om levering af informationer i
forhold til ændringer på adresser hos grundejerforeningen medlemmer.
Det virker som et fornuftigt tilbud som vi siger ja tak til. Udgiften vil
komme op på 3.000,00 kr i opstart. Derefter 300,00 kr om året for et
årligt udskrift.
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5. Vejene.
Vejformanden har været rundt i området for, at tage billeder af de
forskellige grunde hvor der foreligger uregelmæssigheder i forhold til
brandsikkerheden og trafiksikkerheden. Der er på nuværende ca. 30
forhold, der skal have en venlig henvendelse om, at få bragt tingene i
orden. En enkelt grundejer vil få alvorlig påtale. Næste skridt er at
overlade sagerne til brandvæsenet.
5.1. Status, samt drøftelse af fremtidens måde at holde vejene i bedre stand.
Vi kan konkludere, at flere af vejene allerede på nuværende tidspunkt
virker slidte. Vejformanden vil undersøge om det er muligt, at få en
fagperson til at komme med en løsning på et bedre vedligehold af vejene.
Derefter vil der blive taget stilling til, hvilken form for vedligehold der
skal bruges fremover.

6. Generalforsamling 2010
1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær og 3 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009.
5. Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juli 2010.

6. Forelæggelse af budget for 2011.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg:
a. Valg af formand.
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlem. (Vilfred Vincent Andersen og Karin
Bøkman kan genvælges.)

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
(Steen Poulsen og Lilian Christensen kan genvælges.)

d. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Dagsordnen til generalforsamlingen blev gennemgået.
Jørgen Jørgensen ønsker ikke genvalg som formand. Bjarke
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Stærke trækker sig helbredsmæssige årsager som kasserer.
Interesserede medlemmer af grundejerforeningen bedes
henvende sig til bestyrelsen for kandidatur til ovenstående
poster.
7. Eventuelt.
Intet nyt under punktet.
8. Næste bestyrelsesmøde.
Den 7 august kl 8,30 på Restaurant Lupinen.

