
    

 
Bøtø, Guldborgsund Kommune 

 

Jørgen Jørgensen. Stolt Henriksvej 77. 4873 Væggerløse – Telefon 5485 0034 – e-mail: jkj@falster.net 

 
Bestyrelsesmøde lørdag den 24. maj 2014 kl. 09:00. 

Hos Michael Lund Munk. Torillisvej 47. 
 
 
Dagsorden: 
1. Opfølgning af tidligere beslutninger: 

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

Intet nyt. 
 

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

 
 
2.  Løbende sager: 
2.1.  Marksagen. Der er kommet svar fra ejeren. Svarene skal drøftes og beslutning træffes. 

Gunnar Rasmussen, Stolt Henriksvej 61, har bedt om aktindsigt i Guldborgsund kommune. Det 
har tilsyneladende fået negativ indflydelse på ejerens svar. 
Formanden kontakter ejeren med henblik på personligt møde for endelig afklaring af sagen.  
 

2.2. Gunnar Rasmussen har samlet 24 underskrifter for at få afholdt en ekstraordinær 
generalforsamling, kun de 22 er ejere, da den ene har lånt huset af sin far og den anden har solgt 
huset til sine børn. 

 På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. maj 2014, besluttede bestyrelsen at afvise kravet, 
da det ikke havde et lovligt formål i henhold til vedtægterne og der ikke var noget der ikke 
kunne vente til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har sendt brev med bilag til de 22 
underskrivere der er medlemmer. 

             
            Bestyrelsen har modtaget svar fra Gunnar Rasmussen på afvisning af krav om ekstraordinær 

generalforsamling. Bestyrelsen fastholder sin afvisning af krav om ekstraordinær 
generalforsamling. Marksagen vil som tidligere oplyst blive taget op på ordinær 
generalforsamling. 

 
 
2.3. Guldborgsund kommune har bedt grundejerforeningen om et orienteringsmøde vedrørende 

eventuelle tiltag syd for grundejerforeningen. 
 Mødet med kommunen afholdes den 20. Maj, med deltagelse af Hans Erik Trolle, Jørgen 

Jørgensen og evt. Gert Gulløv, hvis han kan nå det. 
 
            Der har været holdt møde med kommunen, og der vil blive orienteret når der foreligger om 

hvilke tiltag der kan komme i gang. 
            
          
3. Økonomi: 
3.1. Kassereren orienterer om restancer og foreningens økonomi. 
             
            Kassereren orienterede om foreningens regnskab. 
 
4.  Nye tiltag: 
4.1. Intet nyt 
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5. Generalforsamlingen 2014: 
5.1. Valg af bestyrelse. 
             Karin Bøkman er på valg. 
             Jørgen Jørgensen er på valg.  
             Michael Munk er på valg. 
             Revisor Flemming Mikkelsen er på valg.  
  Revisorsuppleant er på valg. 
             2 Suppleanter er på valg. 
   
5.2. Forslag fra bestyrelsen og evt. andre medlemmer. 
            Der blev drøftet 2 forslag til vedtægtsændringer. Disse forslag vil blive forelagt ved 

generalforsamlingen. 
  
 Sidste frist for forslag er den 1. juni 2014, som beskrevet i vedtægterne. 
 
6. Eventuelt. 
            Bommene ved Stolt Henriksvej og opslagsskabet trænger til at blive malet. Der vil blive 

indhentet tilbud på bommene og arbejdet igangsat snarest. Vedr. opslagsskabet drøftes 
nødvendigheden på generalforsamlingen. 

 
            Trolle orienterede om at efter brønden på marken nord for Trolliusvej er blevet kastet til, er der 

ved heftige regnskyl fare for stigende vandstand på de nærliggende grunde. 
      
Næste bestyrelsesmøde: 
- Formøde den 9. august kl. 08:30 på Lupinen.  
 
 
Karin Bøkman 
Sekretær 


