
Bøtø, Guldborgsund Kommune

Bestyrelsesmøde lørdag den 23. oktober 2010 kl. 9.00
hos Jørgen Jørgensen, Stolt Henriksvej 77.
Dagsorden:
1. Opfølgning af tidligere beslutninger.
Der er ingen sager at følge op på, ud over en enkelt overliggende sag, som
stadig venter på videre opfølgning.
2. Løbende sager:
Der var ingen sager under punktet.
3. Økonomi:
Den tidligere kasseres underskrift lå stadig i Nordea. Formanden var i Nordea og
fik sagen ordnet, så nu er alle disse ting i orden.
Højrentekontoen er udløbet, og flyttet over til vores konto i Nordea.
Kassereren har betalt alle udeståender.
4. Nye tiltag.
Ingen nye tiltag.
5. Vejene. Status, samt drøftelse af fremtidens måde at holde vejene i bedre
stand.
Vognmanden var bestilt til at begynde på rep. af vejene. Vognmanden lavede et
prøvestykke og blev ud fra det bestilt til at lave vejene. Da vognmanden startede
rep. kørte maskinen på et brønddæksel, der kørte maskinen i stykker. Nu er
maskinen rep. og han kan starte på at rep. vejene i løbet af et par uger.
Vi bestiller vognmanden til at køre 1,2 km af vejene over, hvor maskinen kommer
ca. 10 cm ned og knuser det hårde grus til småstykker, derefter bliver vejene kørt
over og færdiggjort som det skal gøres.
Vejformanden skrev til kommunen vedr. asfaltvejene. Kommunen har intet ansvar
for asfaltvejene ud over Trolliusvej. Vi bestiller vognmanden til at rep. hullerne i
asfaltvejene.
Vedr. skilte, der har været øvet hærværk mod på området, har der været skrevet
til kommunen, og vi må ikke selv sætte hastighedsskilte op. Vi sætter skilte op
med legende børn, og der vil blive indkøbt ca. 10 skilte med 20 km på.


Bøtø, Guldborgsund Kommune

Den første række træer på Lævej der står indenfor 9,42 fra skelpæl er
grundejerforeningens. Mange af dem er meget høje og nogle hælder en del.
Ligeledes er der træer på Trevlekronevej, der er grundejerforeningens, der også
er meget høje. Formanden vil spørge i formandskabet, hvad der bliver gjort i
andre grundejerforeninger. Der vil herefter blive taget stilling til, hvad vi gør ved
ovenstående.
Vejformanden vil udfærdige information til at lægge på hjemmesiden vedr. status
på veje og høje træer.
Vedr. opfølgning på udsendte henstillinger om at få ordnet grundene for kvas og
rabatter. Der er stadig nogle der mangler at gøre ved tingene. Der vil blive
udsendt rykkere til grundejere der mangler at gøre noget for at rette op på
sagerne. Hvis ikke der bliver rettet op på forholdene, vil der blive rettet
henvendelse til brandmyndighederne.
6. Eventuelt.

Grundejerforeningen har modtaget en kopi af henvendelse sendt til kommunen
vedrørende klage over en opsat militærvogn, den er taget til efterretning, og vi er helt
enige med klagerne.
Næste bestyrelsesmøde.

Formanden sender forslag til møde, i foråret, ud til bestyrelsen.

Karin Bøkman

Sekretær

Jørgen Jørgensen

Grundejerforenings formand

