Bøtø, Guldborgsund Kommune

Dagsorden:

Bestyrelsesmøde lørdag den 8.september 2012 kl. 09.00
hos Lilian Christensen, Tornbladvej 24.

1. Forslag til ny forretningsorden for bestyrelsen.
- Udsendt sammen med indkaldelsen.
Forretningsordens ændringer blev vedtaget.

2. Opfølgning af tidligere beslutninger.
Kommer i underliggende punkter.
3. Løbende sager:
3.1. Grundejerforeningens jubilæum Michael.
Vi satser på jubilæumsfest den 27.10.2012. Der vil blive satset på at afholde festen på
Lupinen. Ved over 130 tilmeldte vil arrangementet blive afholdt i Idestruphallen. Foreningens
tilskud vil være til lokaleleje, musik og kaffe. Max kr. 20000,00.
3.2. Velkomstfolder - status Jørgen.
Velkomstfolderen er ved at være på trapperne.
3.3. Udkast til nye vedtægter. (Sendes senere.)
Vedtægtsændrings formulering blev vedtaget.
3.4. Hvordan får vi indhentet telefonnr. og e-mail på medlemmerne?
Vi beder om information på ovenstående ved udsendelse af invitation til festen.
4. Økonomi.
4.1. Økonomisk status.
Kassereren gennemgik regnskabet, og der foreligger et underskud på kr. 27.000. Der er
23,1 restance fra 2011-2012 og 2 restancer fra 2009-2010. Rykkergebyrer 2011-2012 vil ikke
blive opkrævet. Der arbejdes på, at rette op på medlemskartoteket. Der bliver i 2012 afsat
800,00 kr til kassereren til ekstra mobilbredbånd.
4.2. Samle foreningens penge i Arbejdernes Landsbank.
Det blev vedtaget at samle pengene i arbejdernes landsbank.
4.3. Restancer og værdipapirer.
Restancerne er behandlet. Aktier og investeringsbeviser vil blive afsat hurtigst muligt.
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5. Nye tiltag.
5.1. Arbejdsgruppe om hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Politiet skal give godkendelse til opsætning af skiltning vedr. hastighed. Dette arbejdes der
på, der arbejdes også videre på hastighedsdæmpende foranstaltninger.
5.2. Beskæring og fældning STH og Lævej. Hvad gør vi?
Se 6.1.
5.3. Turnus og honorering til bestyrelsesmøder samt turnus for sammenkomst efter
generalforsamling.
Der bliver i fremtiden afsat kr 150,00 til dækning af bestyrelsesmøder.
6. Vejene.
6.1. Indhente tilbud på veje 2013.
Der bliver almindelig vedligehold på vejene, samt udlagt 500 m3 ærtesten/perlesten.
Vejformanden indhenter tilbud på slåning af rabatterne på Lævej og Tidselvej.
6.2. Tilbud på skilte + flytning af de nuværende.
Der er indhentet tilbud på 20 km skilte. Der skal indhentes tilbud på flytning af standerne. Vi
venter på tilladelse til opsætning af skilte.
7. Eventuelt.
Trolle, vejformanden og formanden vil søge at etablerer møde med Landinspektør vedrørende
eksisterende sti og Lævej.
8. Næste bestyrelsesmøde.
6.10.2012 kl 9 hos Karin, Tjærenellikevej 19.
Venlig hilsen
Karin Bøkman
Sekretær

