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1.Valg af dirigent var ikke nødvendigt. 

 2.Formandens beretning: Ole Eskling undskyldte at han ikke havde været mere aktiv. Men han var 

fuldt optaget med sit arbejde på campingpladsen med mere. 

Angående hastighedsbegrænsninger i byen ligger vores forslag på tredje år i Kommunen. 

Ole sidder med i Møns Kommunes spildevandsudvalg, hvor man planlægger, hvordan man i 

fremtiden skal slippe af med spildevandet i store og små byer. Ole regner med, at en sanering af 

hele Møn vil begynde indenfor fem år. Ole vil holde os orienteret. 

3. Kasseren som også er Ole Eskling vil udsende regnskab senere. Forsamlingen godkendte, at der 

ikke opkræves medlemsafgifter for 1999-2000, da foreningen ikke havde haft nævneværdige 

udgifter. Det blev godkendt. 

4. Indkomne forslag. Der var ikke indsendt nogen. Men Ole Rasch foreslog opstilling af byskilt i 

begge ender af landsbyen med anførsel af en maksimumhastighed på 40 km. 



En efterfølgende diskussion satte dog spørgsmålstegn ved om Kommunen ville gøre noget ved 

sagen. Derfor blev det foreslået, at vi selv satte nogle skilte op med ”Legende børn”. Jan Hvarre 

meldte sig som frivillig skiltekreatør. 

Stine fortalte om flere beboere i Strædet herunder familien Scmit ønskede at få vejen asfalteret eller 

på anden måde gjort bedre farbar. Spørgsmålet er, hvem der skal betale. Beboerne, Godset eller 

Kommunen?. Ole vil undersøge sagen og sende en forespørgsel til Kommunen på Foreningens 

brevpapir. 

 

  

Der blev også foreslået, at havde man idéer til kommende fællesarrangementer skule de blot sendes 

til bestyrelsen. 

5. Næste års kontigent – ingen 

6. Valg af bestyrelse. På valg var Ole Eskling, Michael Lindvad, Charlotte Clason og suppleant 

Jørgen Knuthsen. 

Den ny bestyrelse: Formand Ole Rasch, Lisbeth Brink Ole Eskling, Niels Sandøe og Leif 

Søndergaard. Som suppleanter blev valgt Freddy Hanen og Arne Lindahl. 



Der var bred enighed om, at alle som boede i Mandemarke skal have en invitation til vore 

sammenkomster uanset om de er medlemmer eller ej.  


