MANDEMARKE BYLAUG
Generalforsamling, lørdag den 9. august 2014
Afholdt hos Niels Sandø
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Erik blev atter foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten
konstaterede generalforsamlingen rettidigt indvarslet ‐ sendt pr. mail den 12.
juli ‐ og da de tilstedeværende var enige, erklærede dirigenten
generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 gode og arbejdsomme
møder. Formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejde.
I efteråret havde vi et vellykket arrangement, hvor Helge og Irene fra
Busemarke guidede os ad de gamle stier bagom Klintholm Havnevej.
Spændende og sjovt at se det hele fra en ny vinkel. Efter vandreturen drak vi
kaffe hos Sofie på Magleby Gamle Skole. Sofie og hendes mand viste rundt og
fortalte om alt det, de allerede havde lavet og om alle deres planer. Sofie er
bestemt et besøg værd – også hvis man blot vil kigge. Sofie og hendes mand
var meget glade for alle de historier de blev beriget med ved vores besøg.
I december havde vi som vanligt vort hyggelige julearrangement. Jeg nyder at
køre gennem Mandemarke – især i december, hvor byen er pyntet op. Det
efterfølgende arrangement, hvor træet tændes ved gadekæret og ikke mindst
sammenkomsten hos Bitten og Helge – tak fordi I vil åbne jeres hjem ‐ er
bestemt med til at fuldende arrangementet, så det hver gang bliver hyggeligt.
Omkring påske stod Ole for et besøg på Klintholm Havn, hvor vi fik mulighed
for at se frysehuset: KLAP HESTEN. Bjarne ‐ en af bundgarnsfiskerne ‐ og Ole
fortalte om havnens historie og de fremtidige planer. Der er kommet gang i
havnen, den er i rigtig god udvikling, som det også fremgår af Ugeavisen fra
denne uge.
I maj stod Leif og Marianne for en orkidétur i bakkerne. Det er altid en succes
og man lærer nyt hver gang. Jeg ved, at Birgitte havde fornøjelse af, at hun
kunne lære Leif noget på denne tur. Efter turen var der planlagt picnic. Ca.
halvdelen deltog. Af hensyn til at alle skulle kunne deltage – uanset hvordan
ben og ryg havde det – blev picnic’en henlagt til Tørvelukket i stedet for i
bakkerne. Jeg havde ikke selv mulighed for at deltage, men har hørt, at det var
meget hyggeligt og vellykket.

Skt. Hans blev afholdt, som det nu er blevet en tradition med mange deltagere
god mad, festlige indlæg, stort bål og rigtig god stemning. Tak til Birgitte, fordi
hun vil lægge have og telt til.
Det var lidt om de arrangementer, vi i bestyrelsen besluttede at gennemføre.
Vi har stadig en lang liste af gode ideer til kommende aktiviteter: besøgsrunde
hos hinanden ‐ besøg i Magleby Kirketårn ‐ havebesøg i Ålebæk ‐ udstillingsdag
med alle os, der har gang i forskellige ting ‐ svampetur m.fl. Ideer er der nok af,
så den nye bestyrelse får rigeligt at se til.
Ellers kan jeg orientere om, at vi har fået rejst og ordnet skiltet i Tørvelukket. Vi
har sørget for, at lauget er blevet en del af rengøring og vedligeholdelse af
pumpehuset og de tilhørende bænke. Tak til Bitten for at du holder øje med, at
der er pænt og hyggeligt omkring huset.
Bylauget har haft et Cvr‐nummer i forbindelse med moseprojektet. Dette
nummer er blevet nedlagt, da vi ikke har brug for det længere.
Bestyrelsen har besluttet at forny medlemskabet af Landsforeningen for
Bygnings‐ og Landskabskultur ‐ det var dem, der gav vores projekt en pris
sidste år. De udgiver et blad: By og Land, som kan lånes af bestyrelsen.
Region Sjælland har oprettet og uddannet et korps af 112‐akuthjælpere, som
meget hurtigt kan komme til stedet, hvor der er kaldt 112, inden ambulancen
når frem, da de bor lokalt. Birgitte har meldt sig og er blevet uddannet som
akuthjælper.
Friluftsrådet – der er faldet ro på. Birgitte ved præcist, hvad det handler om og
kan uddybe hændelsen efter beretningen.
På sidste generalforsamling blev det foreslået, at bestyrelsen skulle nedsætte
et IT‐udvalg. Behovet blev vurderet ikke at være til stede og bestyrelsen har
ikke haft det på dagsordenen siden.
Ved gennemlæsning af referatet fra sidste års generalforsamling ser jeg, at Ole
var kommet med et forslag om at købe en mindetavle tilbage fra Magleby
Gamle Skole, der oprindelig skulle have siddet på Mandemarke Skole. Den
kommende bestyrelse vil undersøge muligheden for dette.
Dette var formandens beretning for i år. Efter mose‐projektet er arbejdsbyrden
for bestyrelsen blevet meget reduceret.

Bemærkninger:
Birgitte orienterede om kontakten til Friluftsrådet. Der vil ikke efterfølgende
blive udbetalt penge til mose‐projektet. Vi kan ansøge igen, hvis der bliver tale
om et nyt projekt – f.eks. nye tavler. Samtidig skal vi være indstillet på selv at
betale det samme beløb, som vi får.
Det blev oplyst, at den omtalte mindetavle ikke umiddelbart findes – sidder
muligvis i Borre.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Jørgen fremlagde det af revisoren reviderede regnskab, der udviste et
underskud på kr. 793,39.
Regnskabet er vedhæftet.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af næste års kontingent
Det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent: kr. 100,00 pr.
husstand.
Til alle, der vil være medlem i 2014/2015, som endnu ikke har betalt ved
modtagelsen af dette referat, kan indbetaling ske til bankkontoen for
Mandemarke Bylaug: 5328 0717733 – husk at angive navn og kort angivelse
af, hvilken bolig det drejer sig om.
Ifølge vedtægterne bliver man slettet som medlem, hvis man ikke har betalt
inden 4 uger efter modtagelsen af anmodning om betaling.
5. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen
Fra bestyrelsen
Vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes §5. første afsnit:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige
generalforsamling afholdes inden august måneds udgang. Generalforsamlingen
indkaldes skriftligt til hver husstand med mindst 3 ugers varsel. Sager, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen må fremsættes skriftligt til
formanden inden Skt. Hans.

Sidste sætning foreslås ændret til:
Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må fremsættes skriftligt
til formanden inden 14 dage før generalforsamlingen.
De reviderede vedtægter vedhæftes.
6. Valg af formand og øvrig bestyrelse
Følgende var på valg: Mette, Anne Kristine og Ole. Ved én fejl var Lone sat på
valg – det bliver hun først til næste år.
Mette og Ole er villige til genvalg – Anne Kristine ønsker ikke genvalg.
Mette blev genvalgt som formand for bestyrelsen og som nyt medlem blev
Birgitte Daugaard valgt.
7. Valg af revisor samt udvalg – jul, midsommer, loppemarked
Birgit Deleuran blev genvalgt som revisor.
Øvrige udvalg:
Juleudvalg:
Består af: Lone Hansen(tovholder) Bitten Eskling, Birgit Richland, Marianne
Søndergaard og Helga Kølmel
Midsommerudvalget:
Består af: Birgitte Steen Jørgensen (tovholder), Bitten/Helge Eskling, Arne
Lindahl, Jørgen Knuthsen, Lone/Erik Hansen, Lone Gotfredsen, Flemming
Deleuran (hvis behov).
Loppemarkedudvalget:
Består af: Lone Gotfredsen(tovholder), Bitten Eskling, Birgit Deleuran, Jan
Hvarre, Elise Baandhøj.
8. Eventuelt
Gadekær – Tørvelukket
Bitten bad om at få opsat en kost og en fejebakke på Pumpehuset. Jan tilbød at
donere en antik fejebakke.
Gadekæret har fået foræret et andehus. Producenten skal have en
erkendtlighed for dette.

Helga ville gerne vide, om hendes børnebørn måtte fiske i gadekæret, hvor der
efter sigende skulle være utrolig mange karper. Der var enighed om, at det ikke
skulle gøres officielt, at man måtte fiske i gadekæret. Bestyrelsen vil tage det
på dagsordenen.
Birgitte orienterede om vedligeholdelsen af Tørvelukket. Det var oprindelig
tanken, at Naturstyrelsen skulle slå græsset. Dette vil først finde sted efter 5 år,
så der er endnu et par år, hvor vi selv skal slå græsset. Samtidig har
dunhammerne bredt sig utrolig meget og trænger til at blive trukket op.
Pontonen er lidt vakkelvorn og skal afstives.
Det blev samtidig nævnt, at på grund af dyrene, der græsser i Tørvelukket er
mange besøgende tilbageholdne og tør ikke rigtig gå ind. Ole sørger for, at
dyrene ikke græsser i weekenderne, men samtidig er det vigtig, at området
bliver afgræsset.
Ovenstående resulterede i dannelse af et nyt udvalg: SØUDVALGET, der består
af Leif Søndergaard (tovholder), Birgitte Steen Jørgensen, Niels Sandø.
Erik Hovring og Jan Hvarre vil tage sig af pontonen.
Lone Gotfredsen rengør pumpehuset og bænkene.
Mandemarke Bylaugs hjemmeside
Birgitte orienterede om bylaugets hjemmeside, som vi har betalt for i 5år og
opfordrede til at forsyne siden med nyt fra bylauget. Ole vil sørge for at
opdatere siden.
Østmøns kulturforum
Søren orienterede om det nydannede kulturforum, der vil blive dannet på en
stiftende generalforsamling den 21. august.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter selskabet gik i haven til et let
traktement.
Referent: Elise Baandhøj, 10. august 2014
Til orientering var 22 husstande repræsenteret ved 30 deltagere

