

Bøtø, Guldborgsund Kommune

Bestyrelsesmøde lørdag den 17. marts 2012 kl. 09.00
hos Tom H. Jensen,Torillisvej 53.
Dagsorden:
1. Opfølgning af tidligere beslutninger.
Snerydning kostede i år kr. 1200,00.
2. Løbende sager:
2.1. Orientering om møde med strandgrundejerforeningerne og Bøtø Nor
Jørgen formand gav en orientering om mødet. Torben Friis Hansen har fået
fuld opbakning til brevet af 20.2.2012 til kommunen. Brevet omhandler
afvanding af Bøtø Nor.
2.2. Muldvarpeplagen i hele området.
Gert Gulløv undersøger hvad det vil koste, om vi kan få et tilbud som
grundejerne kan benytte, det vil blive offentliggjort på hjemmesiden. På
hjemmesiden vil der blive oprettet et link under debatforum, der hedder
muldvarp, som man kan tilmelde sig, og finde andre der har samme
muldvarpproblem.
2.3. Foreningens 50 års jubilæum den 19. oktober. Skal der gøres noget i den
anledning?
Der arbejdes videre på sagen. Michael kikker på forskellige muligheder.
3. Økonomi:
3.1. Status.
2011 ser fornuftig ud. Der har dog været en ekstra udgift på ca. kr. 90.000.00. til
vejene på grund af vandet der kom ned fra oven, dette forårsagede at vejene fik
en ekstra overhaling i efteråret. Beløbet pr. parcel beløber sig til kr. 140,00.
Bestyrelsen har besluttet at der skal være penge til ikke planlagte hændelser,
jævnfør ovenstående, kassereren skal regne på om der skal komme
kontingentforhøjelse
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4. Nye tiltag.
Bestyrelsen påtænker at udarbejde en folder, vedr. grundejerforeningen, der
skal lægges ud til ejendomsmæglerne. Folderen skal udleveres ved køb.
Pris vedr. nedlægning af dræn, der hjemtaget et ca. tilbud på kr.15000.00 +
moms, dette inkluderer 50 m dræn nedlagt i nødesten. Der kan søges tilskud
jævnfør skat, til ovenstående hvis ejendommen er at opfatte som helårsbolig.
5.Vejene.
Der bliver indkaldt til fælles arbejdsdag til udbedring af huller, dette skal ske
inden vejene bliver sat i stand af vognmanden. Der skal også skæres
hybenroser ned. Der er træer i foreningens regi der skal ned, dette kan også
gøres privat, tilladelsen skal gives af formanden, man skal blot rydde ordentligt
op efter fældningen.
Bestyrelsen har konstateret, at der er smidt brugte brædder i rabatten ved
Tidselvej og Lævej. Har nogen kendskab til dette, bedes man kontakte
vejformanden.
6. Eventuelt.
Der er stadig et par restancer af kontingentet, der arbejdes på sagerne.

7. Næste bestyrelsesmøde.

28 april kl 9

Referent
Karin Bøkman
sekretær

