Bestyrelsesmøde lørdag den 11. maj kl. 10.00
Sted: hos Jørn, Deltagere :
Hans Erik, Jørn, Mona, Jørgen, Gert, Michael,
Evt. afbud til Jørn 21 83 10 35. Afbud fra Henriette, Jesper ?

Dagsorden
1. Sidste referat
Ingen bemærkninger
2. Rydning af grund
Trolliusvej 4 ? : Henriette/Mona sender brev
Trifoliumvej rabat : Michael tager en snak
Andre grunde blev også diskuteret
3. Vejene og materiel.
Alle veje er generelt i fin stand.
Forsøg med støvbinderen DUSTEX : Gert ikke fået tilbagemelding fra “entreprenør”, så Gert
tager kontakt til Marielyst GF om erfaring og hvem ?
Indfejning af sten lykkes godt det vil vi nok prøve igen næste år. Ingen belægning af veje i år.
Støvbinder er lagt på tidligere end normalt (3 tons) men der er ikke kommet meget vand og
det påvirker støvet, vi laver påfyldning af støvbinder senere igen. Skilte med bump på
Tvetandvej flyttes tætter på bump, Jørgen kontakter Søren Boesen.
4. Regnskab
Næsten alt indbetalt 3 deb. + naturstyrelsen. Strålende regnskab, forventer ikke nogle
overraskelser.
5. Rabatter og kvas ?
Generelt ok, de samme 2 - 3 problembørn som vi altid har. Træer fældet på Lævej efter aftale
med Skovfogeden, vi er efterfølgende blevet kontaktet for opfølgning af Skov og naturstyrelsen.
6. Diget
Cykling på diget - intet nyt bliver afgjort i august formentlig via dom.
7. Information om bus i sommerferien.
Der kommer bus 6 uger i sommerferien uge 27 - 32, bus 742 kører ikke men bus 741 kører
ligesom sidste år. Desuden skal der som en test køre en turistbus (743) 6-7 gange dagligt fra
Gedser til Marielyst og retur via Bøtøskoven i ugerne 27-32.
8. Forslag fra Lis G. om et - bytte bogskab
Det vil vi gerne prøve at støtte op om. Vi undersøger om et fornuftigt skab kan indkøbes, så vi
kan laver prøveforsøg opsat ved udhængsskab.
9. Cykelsti til Bøtøskoven fra Godthåbs Alle’
På budget i 2020 prioritet for anlægsarbejder, men anden plan siger 2022, vi presser på for
2020, da der er rigtig mange besøgende, så derfor er det så vigtigt, at der er en cykelsti.
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10. Bøtøskoven - Jagt - Ny sø - Flere heste - Køer - Antal besøgende.
Jagtforslag nedstemt nyt forslag om bue/pil også nedstemt.
Nye kvæg kommer til, det bliver Gallowaykvæg.
Der har været en snak med naturstyrelsen om velkomstareal/parkeringsplads, der sker intet i
2019, det er først på dagsorden i Naturstyrelsen i september, men de er positive.
Der er kommet ekstra heste, så nu er der 17 ialt, der er gravet en ny sø i skovens sidste areal
på højre side, det er der hvor hestene kan drikke og bade og rulle sig (Serengeti sletten) og de
holder ofte til der.
Der har været ca. 45.000 besøgende i Bøtøskoven sidste år.
11. Møde med Kommune og Strandgrundejerforeningen.
Ny kommuneplan med bl.a. nye øer og havnefront (langtidsplan).
Klimaindsatsplan.
Ny bymidte i NF.
Selvstændigt post nr. Afvist af PostNord, med den begrundelse af det er GF der har ansøgt men
ikke grundejerne.
Trampesti kommer via fugletårn til Marrebæk, måske sidst på sommeren og senest næste år.
12.Eventuelt (incl. input fra medlemmer)
Trampesti langs kanalen - tidsplan ?
PGF har søgt Tryg Fonden om hjertestarter. Svar i september. Hvis afslag igen køber vi en.
Vi låner Trolle’s lystryk af hans tegninger (Gert)
Vi forsyner vore fartskilte med legende børn mærkat

Næste Møde:
29/6-2019 kl 9 hos Mona
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