
Bøtø, Guldborgsund Kommune
v/ Formand Jørgen Jørgensen
Stolt Henriksvej 77, 4873 Væggerløse
Telefon 54 85 00 34 – Mobil 60 66 36 84

Referat af generalforsamling lørdag den 7-8-2010.

på Restaurant Lupinen, Bøtøvej 151, 4873 Væggerløse.
Generalforsamlingen begyndte kl. 10:00.

Formanden bød velkommen. Der var mødt 113 op, i alt blev der udleveret 87
stemmesedler.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Steen Poulsen blev foreslået og valgt til dirigent. Steen
konstaterede, at generalforsamlingen var varslet lovligt.
2. Valg af sekretær og 3 stemmetællere.
Karin Bøkman blev foreslået og valgt til sekretær. Ligeledes blev der
valgt 3 stemmetællere, Leif Christiansen, Erik W. Johansen, Palle
Berthelsen.
3. Bestyrelsens beretning for 2009.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Derefter fremlagde
vejformanden beretning om vejene.
Der var mange kommentarer til især vejformandens beretning.
Sammenfattet gik rigtige mange ud på, at der blev kørt alt for
stærkt på vejene, det var både af posten og af rigtig mange af
gæsterne fra udlejningshusene. Der vil blive udleveret sedler til
udlejningsbureauerne med hastighedsoplysning.
Bump ved Tvetandvej er næsten væk. Kan det genetableres?
Kommunen giver ikke lov til at etablerer nye bump.
Der var en del utilfredshed med dårlig beskæring af
randbeplantning. Vejformanden har sendt henstilling ud til en del
grundejere, og der vil blive fulgt op på ovenstående i løbet af
efteråret.
Der blev henstillet til at, hundeejere holder deres hunde i snor.
Samlet vedr. vejene kan siges at der vil blive foretaget en grundig
oprivning af vejene, før pålægning af nyt materiale.
Vedr. Lævej arbejdes der fra bestyrelsens side på, at få oplyst
hvortil grundejerforenings areal går for at kende omfanget af
træfældning.
Formanden og vejformandens beretning blev vedtaget med
overvældende flertal.
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4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009.
Kassereren fremlagde regnskabet.
Der var en bemærkning fra salen vedr. lidt småfejl. Kassereren
svarede på ovenstående.
Regnskabet er godkendt af revisoren og af bestyrelsen.
Regnskabet blev af generalforsamlingen godkendt med
overvældende flertal.
5. Indkomne forslag
Forslag 1: Ændring af §8, således at der altid er mindst 2
medlemmer af bestyrelsen der er fastboende, og deraf skal den ene
være vejformand. Forslags stilleren Alsing Christensen fremlagde
forslaget. Bestyrelsen indstiller Nej til forslaget. Afstemningen blev
foretaget, 7 stemte for 80 stemte imod.
Forslag 2: Vedr. støj. Forslags stilleren fremlagde forslaget, vedr. at
lave nye henstillinger om overholdelse af tider uden støj. Det kan
også lægges ud på hjemmesiden. Ingen afstemning.
Forslag 3: Hastighed er blevet berørt, nye skilte kan evt. stilles op.
Ligeledes understreges at hundeloven gælder overalt. Ingen
afstemning.
Forslag 4: De der ikke er interesseret i at betale over PBS skal betale
gebyr, og de der ikke kan/vil modtage information skal ligeledes
betale gebyr. Bestyrelsen indstiller nej til forslaget. Afstemning blev
foretaget. Forslaget blev nedstemt med overvældende flertal.
Samme forslagsstiller havde forslag om hastighedsbegrænsning på
20 km i timen. Bestyrelsens vurdering er at det ikke vil ændre noget
at nedsætte den tilladte hastighed, men det bliver taget til
efterretning. Der blev fremlagt en artikel om indhold af skadelige
stoffer i vejbelægningen. Dette vil blive undersøgt yderligere. På
nuværende tidspunkt er der ingen oplysninger om, at der skulle
være skadelige stoffer i det vi bruger.
Sidste punkt fra denne forslagstiller var, at vejene blev holdt i bedre
stand, bl.a. med bedre snerydning. Svaret var at snerydning ifølge
loven skal foregå, så vi kan komme frem. Der vil blive indhentet
tilbud på snerydning af alle veje.
6. Forelæggelse af budget for 2011.
Budgettet for 2011 blev vedtaget.
7. Fastsættelse af kontingent.
Det blev foreslået at kontingentet steg med 30 kr. på 2 år. Forslaget
blev vedtaget.
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8. Valg:
a. Valg af formand. (Jørgen Jørgensen genopstiller ikke.)
Jørgen Jørgensen var blevet opfordret til at genopstille. Jørgen valgte
at genopstille, og blev genvalgt.
b. Valg af kasserer. (Bjarke Stærke nedlægger af helbredsmæssige grunde.)
Bestyrelsen foreslog Tom Jensen til kasserer. Tom blev valgt.
c. Valg af 2 bestyrelsesmedlem. (Vilfred Vincent Andersen og Karin Bøkman
kan genvælges.)
Da kasseren gik af, blev der brug for at vælge et nyt
bestyrelsesmedlem. Lilian Christensen blev foreslået, og valgt.
Vilfred Andersen og Karin Bøkman blev genvalgt.
d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
(Steen Poulsen og Lilian Christensen kan genvælges.)
Da Lilian Christensen blev valgt til bestyrelsen, blev Gert Gulløv og
Steen Poulsen opstillet som suppleanter. Begge blev valgt.
e. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor og revisorsuppleant genopstillede og blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Forespørgsel om betaling via PBS er muligt. Dette undersøges. En
vejledende tilkendegivelse fra salen viste en overvældende
interesse for PBS-betaling.
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