Deltagere: Hans Erik Trolle, Henriette, Mona, Jørgen, Gert, Flemming, Michael, Jørn
Afbud: Peter Nerenst

Referat fra bestyrelsesmøde
24. Feb. 2018

1. Opfølgning fra sidst og sidste nyt (Michael)
Ad 1.:
Formandskabsmøde i Grundejerforeningerne i Marielyst har fundet sted. Der er sendt brev til
kommunen vedr. 50 km hastighed på ringvejen og alle indfaldsveje, fra Sildestrup til Bøtø
Skoven.
Tilbagemelding fra kommunen: Negativ tilbagemelding fra Trafikudvalget, hastigheden vil ikke
blive nedsat, da kommunen slår på, at der ikke er sket uheld samt at trafikken skal afvikles
uden problemer på de større veje.
2. Opfølgning fra sidst: Veje / Vejhøvl (Jørgen)
Ad 2:
Ny vejhøvl er prøvekørt, Jørgen får foretaget diverse justeringer, så der ikke skal holdes stille
når høvlen skal henholdsvis hæves og sænkes.
Den gamle vejhøvl er ombygget til at kunne feje ral/sten ud på vejen fra rabatkanterne.
Der skal til foråret lægges perlesten på de veje hvor det er tiltrængt.
Nogle af 20 km skiltene ved indfaldsvejene står for tæt på Ringvejen, så man ikke ser dem i
tide, skiltene flyttes. JB/GG
De små skilte med 20 km er en succes og der sættes yderligere et antal op. JB/GG
3. Opfølgning fra sidst: Rabatter, kvas m.v. (Henriette & Mona)
Ad 3:
Intet nyt. Henriette og Mona tager en runde i april
Der skal laves en oversigt over stier der skal holdes ryddet, Michael tegner ind på kort
4. Spor i landskabet / Vand på mark (Gert)
Ad 4:
Gert har været i kontakt med Jim Dalhof Hansen vedr. vand på marken, der blev lovet, at der
ville blive taget aktion i februar 2018, men der er endnu ikke sket noget. Gert tager kontakt
igen.
Vedr. muldvarper på marken: Trolle følger udviklingen og det vurderes om det evt. bliver
nødvendigt at tage kontakt til ejeren af marken (Verner)
Der har været henvendelse fra kommunen vedr. etablering af en mulig gangrute/sti, Skovfoged
Thyge Andersen er tovholder og projektleder.
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Pedersdal Grundejerforening har givet tilladelse til at naturstien går gennem Pedersdal
Grundejerforenings område. Stien bliver synlig via skilte/pælemarkeringer og kommer til at gå
fra Bøtøskoven via Tidselvej, Lævej, marken, og op til Guldborgsund.
Der bliver ligeledes adgang fra Stolt Henriksvej via stien til Pedersdalgården og op til
Guldborgsund, se vedhæftede oversigtskort side 3
Der afholdes møde i Følgegruppen for Bøtø Skoven d. 26 marts, Gert deltager.
Skovens dag afholdes den 6. maj 2018
Naturens dag afholdes den 9. september 2018
5. Økonomi (Jørn)
•
•
•
•
•

Godkendelse af regnskab 2017 – Gennemgang revisor: Godkendt.
Regnskab 17/2 - 2018: Godkendt
Der skal bestilles salt/støvbinder til vejene, bestilles i mindre sække, da 1 ton bags klumper.
Budget 2018-2020: Godkendt
Fuldmagt bank: For at få fuldmagt skal Gert og Michael indsende kopi i PDF af pas, sygesikring
og kørekort til Nets
Backup for Jørn – Afventer en afklaring

6. Busser (Gert)
Ad 6:
Busgruppen har haft møde med kommunen, der er endnu ikke nogen afklaring vedr. busdriften.
Der arbejdes videre med flere muligheder for bustransport til og fra Bøtøskoven.
Der afholdes møde igen d. 15 marts
7. Campingvogne
Ad 7: OK
8. Eventuelt
Ad 8:
Michael: Forslag om opsættelse af hjertestarter ved udhængsskab. Det undersøges om det er
muligt at få en via Trygfonden. Michael undersøger muligheder og indkøb
Ved sidste hustilsyn blev der fundet 2 hus på Sølvpoppelvej hvor der havde været indbrud.
Endvidere blev der fundet 3 huse med ulåste døre.
Michael tjekker op på lokaler til afholdelse af Generalforsamlingen 2018, da der er usikkerhed
om ”Nørrevang”
Næst Møde: 11. maj kl 10:30 hos Michael
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