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

REFERAT
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:
Lørdag den 6. august 2011
på Restaurant Lupinen, Bøtøvej 151, 4873 Væggerløse.
Der serveres kaffe og te, samt rundstykker kl. 09:30.
Generalforsamlingen begynder kl. 10:00.
Eventuelle indehavere af fuldmagter bedes fremlægge disse for
foreningens sekretær senest kl. 09:45.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Steen Poulsen. Steen blev valgt. Der blev uddelt 54
stemmesedler.
2. Valg af sekretær og 3 stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår Karin Bøkman som sekretær. Karin blev valgt. 3
stemmetællere blev valgt. Dan og 2 gange Kaj blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning for 2010.
Formanden aflagde beretning for 2010.
Vejformanden aflagde ligeledes beretning for 2010.
Et forslag fra forsamlingen var, at hver grundejer rev på vejen ud for egen
grund.
Der udbedes et skriftligt tilbud på nedskæring af hybenroser.
Der er fundet affald i vejbelægningen, dette vil blive forelagt Marielyst
vognmand.
Et medlem af foreningen har tegninger over dræningensrør og drænbrønde,
man kan henvende sig til vedkommende for yderligere oplysninger. Der vil
blive lagt relevante oplysninger og tegninger ud på foreningens
hjemmeside.
Gert Gulløv oplyste at det var et problem med vilde katte der blev fordret.
Det er ulovligt og dyremishandling.
Bestyrelsens beretning blev vedtaget enstemmigt.
4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2010.
Tidligere kasserer Helge Dreyer oplyste at, foreningen selv skal sørge for at
få udbetalt penge fra skov og naturstyrelsen.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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5. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.
6. Forelæggelse af budget for 2012.
Budgettet for 2012 blev enstemmigt vedtaget.
7. Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændring af kontingent.
8. Valg:
a. Valg af kasserer. (På valg er Tom H. Jensen, der sidste år blev valgt for et
år.)
Tom blev genvalgt.
b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Gert Gulløv for to år og nyt
bestyrelsesmedlem for et år da Vilfred Vincent Andersen afgår.)
Gert blev genvalgt. Michael Lund Munck blev foreslået af bestyrelsen, og
blev valgt.
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 Lillian Cristiansen og Steen Poulsen blev valgt som suppleanter.
d. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Boesen og Flemming Knudsen blev genvalgt.
8. Eventuelt.
Et forslag er at få lagt grove sten på vejene igen, og derefter et finere
materiale, evt. perlesten, dette for at give et mere stabilt underlag, bedre
afvanding uden at de store sten bliver skyllet væk.

Referat
Karin Bøkman
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