Bøtø, Guldborgsund Kommune

Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 18. maj 2013 kl. 09.00
hos Gert Gulløv. Tornbladvej 27.

Dagsorden: (med sort – referat med rødt)
Opfølgning af tidligere beslutninger.
•

Bestyrelsen ønsker udvidelse med 2 medlemmer.

2. Løbende sager:
2.1. Møde med kommunen vedr. hegn m.m.
Hegn på Trolliusvej 10 ikke fjernet helt.
•

De er så småt i gang

2.2. Forslag om oprettelse af offentlig Pumpe/Drænlaug på Marielyst.
•

Pt. Intet nyt. Det indikeres fra Kommunens side, at et drænlaug skal stå for drift og
vedligehold. Vi følger sagen tæt op på sagen.

2.3. Generalforsamling 2013.
•

Forslag til vedtægtsændringer. Det indstilles at bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer.

•

Husk generalforsamling lørdag den 3. August 2013 kl. 9.30. Forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 1. Juni. Husk indkaldelse sker kun ved e-mail og opslag i udhængsskabet.

3. Økonomi.
3.1. Økonomisk status.
•

Ingen kommentarer

3.2. Restancer og værdipapirer.
•

Der er 10 restancer, heraf 4 fra sidste år.

4. Nye tiltag.
4.1. Kvæg og indhegning på marken.
•

Møde med landinspektør Jørgen Hansen. Ejer har tilbudt 2 meter fra skel. Vi vil arbejde på
5 fronter:
o

Jørgen kontakter Anita Petersen i Natur og Miljø i Kommunen

o

Skilte giver tilladelse til at færdes på området (hævd ?)

o

5 fortidsminder Bøtø flyveplads (5 maskingeværreder)

Bøtø, Guldborgsund Kommune
o

Lævejs fortsættelse samt vej fra Pedersdal gården og op til den rammer "Lævej" i
nordvest

o

Har ejer disponeret over statsskovsreservat (Michael kontakter skov og
Naturstyrelsen)

o

Udsætning og tilgang af dyr skal ske via det nordvestlige hjørne

o

Tidselvej ca. 10-12 meter til hegn

5. Vejene.
•

Vejformanden. Er i gang, bliver færdige senest 24/5

6. Eventuelt.
•

7. Næste bestyrelsesmøde. 15. Juni 2013 kl. 9.00 hos Michael.

Venlig hilsen
Jørgen Jørgensen

For referat Gert
Afbud fra Karin og Steen

