
 

 

Bøtø, Guldborgsund Kommune 

 

 

Bestyrelsesmøde lørdag den 8. Marts 2014 kl. 09.00  
hos Hans Erik Trolle. Torillisvej 55. 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på tidligere beslutninger. 

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

     Intet nyt, vi må se hvad der sker. Der er nye møder i foråret.  

 Michael undersøger om der vil være interesse fra andre forretningsdrivende til, at 
reklamere på foreningens hjemmeside.  

- Intet nyt, Michael er ved checke om der er interesse hos de lokale forretningsdrivende.  

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

- Trolliusvej’s asfalterede del hører under kommunens vedligehold. Sølvpoppelvej og 
Stolt Henriksvej’s asfalterede del hører under grundejerforeningen. 

2. Løbende sager: 

2.1. Marksagen. Vi venter på ejerens reaktion på vores svar til ejeren om en løsning. 

Grundejerforeningen har modtaget brev fra kommune og lodsejer, hvor der bliver foreslået at 
flytte hegnet mod marken 2 m. Grundejerforeningen accepterer ovenstående, men det skal 
være permanent, ellers må vi vurdere yderligere klagemuligheder. 

2.2. Møde mellem strandgrundejerforeningerne på Marielyst. JJ har skrevet til formanden for 
Marielyst Grundejerforening og bedt ham tage forslag med til kommunen om cykelsti fra 
Godthåbs alle til skoven, da han skal have møde med kommunen om vejene og cykelstier. 

Formanden orienterede. Mødefrekvensen er sat op til 4 gange om året.  

3. Økonomi. 

3.1. Regnskab 2013 vedlagt 
Der er underskud for 2013 på 49.000,00 kr. Underskuddet er hovedsagligt brugt på marksagen og nye 
vejskilte.  Revisor og bestyrelsen har godkendt regnskab. 
3.2.  Restancer 
Der er 2 langtidsrestanter ude. Pr. dags dato er der 28 restanter i alt. 
.  Budget 2015 
3.2.  Kontingent 2015 
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på 2 % til i alt 470,00. kr. 
3.2.  Digital postkasse 
Grundejerforeningen er tilmeldt digital postkasse. 
 
3.2.  Nets adgang  
Kassereren har oprettet Nets adgang.  
3.2.  Matrikler og skøder  
Vi takker Trolle for at have fundet matrikler og skøder frem, så nu skulle der være klarhed over ejerskabet 
på ovennævnte.  
 



 

 

Bøtø, Guldborgsund Kommune 

 

 

Se også mail fra kassereren som sendes i forbindelse med indkaldelsen til bestyrelsesmødet. 

4. Nye tiltag. 

 4.1. intet nyt. 

5. Vejene. 

 5.1. Vejformanden om vejenes beskaffenhed. 

  Vedligeholdelse af vejene blev drøftet, og der tages kontakt til vognmanden på opstart af 
vedligehold i år. Der bliver lagt armeringsten på starten af Trevlekronevej for at forbedre 
tilkørselsforholdende. 

Gert kontakter Morten for at bestille slåning af græsset på Lævej og Tidselvej, græsset skal slås 2 
gange i 2014. 

 5.2.Ann Charlotte med status om beplantning m.m. 

Gentagne problemer med vedligehold af rabatter blev diskuteret, og der tages kontakt til 
kommunen for udredning.  

Stolt Henriksvej 56-58 har væltede træer ud mod bagstien, så der er ingen gennemgang. Ann 
Charlotte tager kontakt med ejerne.    

6. Eventuelt. 

Ved Trolliusvej ud mod marken er der kæde over vejen, Michael henstiller til at den bliver 
afmærket og gjort oplukkelig. 

     

 Næste bestyrelsesmøde. 

24-5-2014 kl 9 hos Michael. 

Referent 

 

Karin Bøkman 


