MANDEMARKE BYLAUG
REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
LØRDAG, den 3. oktober 2015
Efter besøg i Magleby Kirke, hvor vi ad en smal stige kom op under hvælvingerne og tæt
på kalkmalerierne, hvor Poul Klenz Larsen dels fortalte om sit arbejde som seniorrådgiver
ved Nationalmuseet, og dels orienterede om restaureringen af kirken. Herefter gik vi i
stalden og nød den medbragte kaffe og kager, hvorefter vi afholdt den ekstraordinære
generalforsamling.
Mette Folmer bød velkommen og foreslog Flemming Deleuran som dirigent.
Flemming takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet udsendt med de obligatoriske 3 ugers varsel den 11. september.
Første punkt på dagsordenen var
Ændring af vedtægternes § 7, idet bestyrelsen foreslår sætningen ”Mindst 2
bestyrelsesmedlemmer skal være fastboende, og mindst 2
Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt fritidshusejerne.” bliver slettet.
Det blev bemærket, at iflg. Vedtægterne kan ændringer i vedtægterne ikke foretages med
mindre halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Da dette ikke var
tilfældet, blev det besluttet at tage punktet op på en ekstraordinær generalforsamling i
forbindelse med julemødet i november.
Hjemmesidens fremtid var næste punkt på dagsordenen.
Birgitte Steen Jørgensen gennemgik det fremsendte notat fra hjemmeside-udvalget og
konkluderede, at udvalget foreslår at gøre brug af punkt c. kombineret med punkt d., hvor
udgiften på kr. 8.100,- bliver finansieret gennem anonyme donationer.
Bemærkninger:
Det er vigtigt for Mandemarke Bylaug, at Niels Sandøes store arbejde bliver bevaret.
Det blev vurderet relevant, at vi har en hjemmeside, bl.a. af hensyn til information til
medlemmerne af bylauget - i forhold til omverdenens syn på Mandemarke (eks. ved evt.
huskøb) og relevant i forhold til den megen omtale af udkants-Danmark.
En del relevante informationer om Mandemarke venter på at blive lagt ind, bl.a. om
Rytterskolen og de arabiske mønter.
Bestyrelsen vil få rettigheden over hjemmesiden og skal godkende de informationer, der
skal lægges på siden.
Herefter var der afstemning om hjemmesiden og det blev vedtaget at gøre brug af den
foreslåede kombination af punkterne c. og d.

Eventuelt
Herefter var der en generel snak, hvor bl.a. gyllelugten forleden blev nævnt.
Birgitte Steen Jørgensen har undersøgt reglerne for spredning af gylle og har disse
bemærkninger:
Jeg fik jo til opgave at undersøge problemet med gylle.
Mandemarke bylaug klagede i 2008. (Birgit Deleurans brev til kommunen dateret
23.6.2008). Af vores generalforsamlingsreferat i 2009 fremgår det, citat
"Noget af det, der fyldte mest i efteråret var sagen om Risbækvej- svinefarmen. Vi skrev
først et brev til Vordingborg kommune for at protestere mod, at der blev spredt gylle på
arealerne ved Rakkerbanken, da det ville forstyrre den sortplettede blåfugls muligheder for
overlevelse på Høvblege. Ole Karlsholt forsynede os med mange relevante oplysninger
via sine kontakter, og vi fik på et tidspunkt et par folk fra Vordingborg kommune ud at se
på kildevæld og orkideer i området.
Vordingborg kommune udfærdigede til sidst en hvidbog, hvori indgik vores bidrag til
protesterne, som man dog i første omgang affærdigede.
Da den endelige godkendelse forelå, blev vi først meget glade for at se, at området ved
Høvblege ikke indgik i gyllesprednings arealerne, da man var i tvivl om skadevirkningerne!
Senere opdagede vi så, at der er et hul i loven, som gør at landmanden kan bytte med en
anden, der ikke har dette forbud, og at man ikke i øvrigt agtede at ændre på loven for at
lukke hullet."

Vi kan efter min mening ikke gøre noget, med mindre vi kan bevise at gyllen kommer fra
svinefarmen på Risbækvej.
Sag nr. 6 4 nov. 2008 i Miljøudvalget.
Ordlyden af beslutning.
Området ved Høvblege udtages dog, da der ikke er sikkerhed for, at de konstaterede bilag
IV arter ikke på virkes.
Det indbygges i miljøgodkendelsen, at tilsynet kan forlange gennemført lugtmålinger
såfremt der forefindes kvalitetssikrede målemetoder.
Udbringningen af gylle må kun fortages mandag-torsdag, og ikke forud for helligdage.
Jeg tror vi skal vente til næste gang, der bringes ud. Lugter det meget og /eller er det på
ikke tilladte dage, så skal vi klage.
Jeg har ikke brevet, men af referatet fra 2008 generalforsamlingen fremgår det, at det er
Birgit D., Leif og Ole K. Der forfattede det.
vh. Birgitte
Tak for en rigtig hyggelig lørdag.
Referent: Elise Baandhøj, 7. oktober 2015
Til orientering var 15 husstande repræsenteret med 25 deltagere

