
Bøtø, Guldborgsund Kommune
Bestyrelsesmøde lørdag den 1. oktober 2011 kl. 09.00
hos Michael Munk,Torillisvej 47.
Dagsorden:
1. Opfølgning af tidligere beslutninger.
Michael Munk blev foreslået som næstformand, og modtog valg.
2. Godkendelse af Hans Trolle som bestyrelsens konsulent i vand- og
kloakspørgsmål.
Hans Trolle blev tilknyttet bestyrelsen som ulønnet konsulent.
3. Løbende sager:
3.1. Orientering om møder den 4.9., 5.9. og Nykøbing F. Hal-mødet. Samt
styregruppemøde på Orupgård, alle i f. m. vandsituationen.
Hans Trolle deltog i mødet den 4.9, der var god pressedækning. Der er pga af
vejrsituationen de sidste somre udsendt en folder om hvilke forholdsregler der
vil blive taget.
Den 5.9 deltog Hans Trolle også, bestyrelsen fik en orientering. Referat vil
blive lagt på nettet.
3.2. Møde med Strandgrundejerforeningerne den 23.9.
Gert Gulløv og Hans Trolle deltog i mødet. Der blev givet en orientering. Af
mødet fremgik det at, det er vidt forskellige problemstillinger i de forskellige
grundejerforeninger. Referat af mødet vil blive lagt på nettet.
Der vil blive lagt et udsnit på nettet af retningslinier for udførelse af kloak- og
drænledninger i sommerhusområder. Gert Gulløv vil forsøge at få kommunen til
at godkende skrivelsen, inden den lægges på nettet.
3.3. Folder udsendt af Guldborgsund kommune.
Folderen vil nå alle grundejerforeningens medlemmer over tid. I folderen står
at man skal henvende sig til grundejerforeningen, hvis man har vand på
grunden. Dette er ikke rigtigt, grundejerforeningen kan ikke rådgive, se

ovenstående punkt 3.2.
3.4. Møde med Guldborgsund kommune om strategi for overholdelse af
deklarationer.
Det blev aftalt med kommunen, at hvis grundejerforeningen bliver gjort
opmærksom på fremtidige forhold, der ikke er lovlige i henhold til
deklarationerne, skal det anmeldes til kommunen, som så vil tage aktion på


Bøtø, Guldborgsund Kommune
sagen.
Efter aftale med kommunen bliver det skrevet på hjemmesiden, at der i
fremtiden skal være levende hegn eller dyrehegn ud mod vejen.
3.5. KMD medlemsliste / egen medlemsliste opdatering.
Der er ikke grundlag for opdatering af listerne for tiden.
4

Økonomi:
4.1.

Status.

Udestående restancer fra 2009 og 2010 er reduceres fra 17 grundejere til 5
grundejere. Vi må påregne små tab af ovenstående restancer p.g.a dødsfald og
tvangsaktion.
Vi må påregne at skulle bruge ca. 125.000 kr. ekstra på vejene i løbet af de
næste år på grund af vejrliget.
5. Nye tiltag.
5.1.

Liste over brugere på hjemmesiden, til brug for
bestyrelsesmedlemmerne til at sprede det til medlemmer der ikke er
tilmeldt?

Intet nyt. Alle opfordres til at tilmelde sig hjemmesiden som bruger. Hvis du
er bruger, kan du se alt på hjemmesiden.
5.2. Fordeling af opgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen har drøftet fordeling af opgaver foreningen. Gert Gulløv vil
udarbejde et oplæg til ovenstående.
6. Vedrørende vejene.
6.1. Vejgenopretning efter vandmængderne og vinterklargøring.
Se ovenstående
6.2. Sanktioner kvas, grene og rabatter.
Der vil fremover kun blive sendt et brev med påbud om fjernelse af kvas og
grene, derefter vil sagen blive overgivet enten til kommunen eller
brandmyndighederne. Rabatterne er grundejernes eget ansvar, og skal holdes
fri i 1 ½ m bredde.
7. Eventuelt.
Intet nyt.
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8. Næste bestyrelsesmøde.
17 Marts 2012 kl 9 hos Tom Jensen.

