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Bestyrelsesmøde lørdag den 14. maj 2011 kl. 09.00  

hos Tom H. Jensen,Torillisvej 53. 
 

Dagsorden: 

1. Opfølgning af tidligere beslutninger. 

Ingen. 

2. Løbende sager: 

2.1. Klager over raftehegn på Tvetandvej 10. 

På grund af adskillige henvendelser fra grundejere har grundejerforeningen 
rettet henvendelse til kommunen.  

2.2. Fornyet henvendelse fra Ole Røtting. 

Henvendelsen drejede som en gammel sag, det ser ikke ud til at være muligt 
at opnå forlig i sagen. 

2.3. Henvendelse fra Gunnar Rasmussen. 

 Grundejerforeningen vil bede Marielyst haveservice om at afgive tilbud til 
ejeren om genetablering af stien. 

Vedr. nr. skilte vil det blive undersøgt.     

3. Økonomi: 

3.1. Klager over for sen udsendelse i forhold til sidste betaling, samt manglende 
oplysninger om at kontingentet er for 2011 og 2012. 

P.g.a. PBS systemet funktion er indbetalingen kommet sent ud, dette vil der blive 
taget højde for ved næste kontingentopkrævning. 

 3.2. Status.  

   2010 regnskabet ligger stadig hos revisoren.  

Kassereren rådfører sig med revisoren vedr. salg af foreningens værdipapirer. 

4. Nye tiltag. 

 4.1. Ingen. 
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5. Vejene. 

 5.1. Mange klager over manglende støvbinder på vejene. 
Der er lagt støvbinder på den 14.5.  
 
 5.2. Opfølgning på asfaltering m.m. 
Vognmanden er blevet rykket, og han lover at lægge asfalt på inden udgangen af 

maj måned. 
  
 5.3. Gravetilladelser. 
 
Guldborgsund kommune har henvendt sig til formanden om, at han får besked 

vedr. gravetilladelser. Formanden lægger så disse informationer på 
hjemmesiden. 

 
 5.4.  Henvendelse fra Trifoliumvej 73-75 vedr. vejbelægning.  

Bestyrelsen har drøftet ovenstående, og det blev oplyst grundejeren, at der bliver 
udlagt belægning, hvor det er nødvendigt. 

6. Generalforsamling 2011. 

 6.1. Forslag til vedtægtsændringer med baggrund i brug af Betalingsservice. 

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring om betaling af kontingent hvert år, 
så betalingen kan gå over PBS. 

 6.2. Planlægning af generalforsamlingen. 

Næstformanden er på valg, og ønsker ikke genvalg, da huset er sat til salg. 
Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde sig. 

7. Eventuelt. 

Intet 

8. Næste bestyrelsesmøde. 

Den 18-6 kl. 9 hos formanden. 

 

Karin Bøkman 

Sekretær 


