Bestyrelsesmøde lørdag den 6. oktober 2012 kl. 09.00
hos Karin Bøkman. Tjærenillekevej 19.

Dagsorden:

1. Opfølgning af tidligere beslutninger.
Vil blive behandlet under de underliggende punkter 2. Løbende sager:
2.1. Grundejerforeningens jubilæum Michael.
Der er tilmeldt 33 parceller, dette er for få tilmeldinger at bruge så mange af foreningens
penge på. Festen er aflyst og pengene vil blive tilbagebetalt, dette sørger kassereren for.
Michael og Jørgen trækker lod blandt samtlige grundejere om de sponsergaver, giveren ikke
ønsker retur.
2.2. Velkomstfolder - status Jørgen.
Velkomstfolderen er klar og udleveret til de forskellige ejendomsmæglere, de er også sendt ud
til alle foreningens medlemmer.
2.3. Registrering af indhentet telefonnr. og e-mail på medlemmerne?
Der er 224 medlemmer der har oplyst telefonnr. og e-mail adr. på nuværende tidspunkt.
3. Økonomi.
3.1. Økonomisk status.
Gennemgang af regnskabet ved Jørn Boesen. Status er, at vi på nuværende tidspunkt har et
underskud på kr. 25,000. Formanden undersøger om foreningen kan blive fritaget for at betale
ejendomsskat for rabatter forskellige steder i foreningens område.
3.2. Restancer og værdipapirer.
Der er stadig 19 parceller i restance. Foreningens beholdning af værdipapirer bliver solgt, når
det kan lade sig gøre.
4. Vejene
4.1. Arbejdsgruppe om hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Der er ansøgt om tilladelse til at opstille nye skilte vedrørende hastighed på 20 km i timen. Der
vil snarest muligt blive bestilt nye skilte. Arbejdsgruppen vedr. hastighedsdæmpende
foranstaltninger prøver at komme i dialog med Guldborgsund kommune. Det er et umuligt job,
da kommunens ansatte aldrig er til at få kontakt med.
4.2. Beskæring og fældning STH og Lævej, og Tidselvej.
Bøtø, Guldborgsund Kommune
Der er kommet tilbud på fjernelse af Rosenbuskene på STH, det blev voldsomt dyrt, så indtil
videre er det udskudt. Lævej og Tidselvej er blevet klippet ind til en rabatbredde på 1 1⁄2 m.
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4.3
Vejformanden skriver til Guldborgsund kommune vedr. rabatter på Bøtø Ringvej, de er blevet
for høje, sådan at der ligger for meget vand, hvilket kan være farligt.
4.4
Accept fra vognmanden om renovering af vejene til reduceret pris, deri er en gang skrabning
af de store veje. Trevlekronevej det første stykke trænger til en gang skrabning inden vinter.
Gert vil forhøre sig hos Morten, om det er noget han vil påtage sig.
5. Eventuelt.
Der skal til at gåå køer på marken, og i den forbindelse vil vi gerne holde på vores ret til at
færdes på stier og veje. Hans Erik Trolle vil kontakte landinspektøren.
6. Næste bestyrelsesmøde. Den 23 marts 2013 hos Gert.
Karin Bøkman Sekretær
Bøtø, Guldborgsund Kommune

