
 

 

Bøtø, Guldborgsund Kommune 

 

 

Bestyrelsesmøde lørdag den 14. september2013 kl. 09.00  
hos Jørn Boesen. Torillisvej 13. 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering. 

Hans Henrik Trolle får ansvar for vand og kloakspørgsmål. Ann Charlotte Glæsel Bentzon tager 
imod henvendelser vedr. kvas, udhængende træer osv. Resten af bestyrelsen fortsætter som 
det var. 

2. opfølgning af tidligere beslutninger. 

Michael undersøger mulighed for lokaler der er egnede til lokalklubber og kontakter Erik W. 
Johansen.  

 

3. Løbende sager: 

3.1.  Hegn på Trolliusvej 10 ikke fjernet helt. 

Hegnet er nu nede i lovlig højde og trådnet, så sagen er afsluttet fra bestyrelsens side. 

3.2. Forslag om oprettelse af offentlig Pumpe/Drænlaug på Marielyst. 

 Intet nyt men vi bør følge op på det. 

Vi afventer næste tiltag fra kommunen. 

3.3. Marielyst Vognmandsforretning betaling for reklame. 

Betaling for reklame fra M. V. er i orden. Michael undersøger om der vil være interesse fra 
andre forretningsdrivende til, at reklamere på foreningens hjemmeside.   

4. Økonomi. 

 4.1. Regnskab  

     Kassereren gennemgik regnskabet.  

 4.2. Restancer. 

      Der mangler stadig 4 stk. betalinger, kassereren arbejder på sagen.   

5. Nye tiltag. 

 5.1. Kvæg og indhegning på marken. 

  Møde med landinspektør Jørgen Hansen. 

     Formanden har bedt om aktindsigt i ovenstående vedr. hegning ved Lævej, men intet nyt er    
sket. Formanden forfatter en klage over manglende svar fra kommunen. Trolle taler med 
landinspektør Jørgen Hansen vedr. samme sag. 
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6. Vejene. 

 6.1. Vejformanden 

Michael har foreslag til nye tiltag vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltninger, og vil 
undersøge pris og hvor skiltene kan købes. 

V.F. har undersøgt prisen på nyt støvbindemiddel, det er meget dyrt, så vi beholder det vi bruger 
i forvejen. 

Vejene ser fine ud nu, vi ser vinteren over før der bliver taget stilling til hvordan vejenes 
vedligehold skal foregå til foråret. Der er steder hvor det kan være svært at cykle. 

V. F. skriver til naturstyrelsen vedrørende deres betaling for vedligehold af rabatter og vejene til 
fugletårnene.  

Ved hullet på sølvpoppelvej/tjærenellikevej er der påbegyndt reparation. 

Vejrabatterne er flere steder i foreningen ikke blevet vedligeholdt, både private og kommunale forpligtigelser 
er ikke blevet overholdt. Ann  Charlotte tager kontakt til de privat, og V.F. tager kontakt til kommunen. 

7. Eventuelt. 

Trolle undersøger ved kontakt, hvem der har vedligehold af asfaltvejene i foreningen.  

8. Næste bestyrelsesmøde. 

8 marts 2014 hos Hans Henrik Trolle. 

Referat 

Karin Bøkman 

Sekretær 


