GRUNDEJERFORENINGEN MANDEMARKE BYLAUG

19. august 2001

Referat af generalforsamling søndag den 19. august kl. 14 hos Marianne og Leif, forhaven,
Busenevejen 5. – Ca. 25 fremmødte.

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent og referent.

Michael Kølmel dirigent, Mette Rasch
referent.
2.

Formandens beretning.

Fra formanden Ole Rasch` beretning kan nævnes i punktform:
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder. Suppleanterne deltager i møderne.
Formanden udfører det meste papirarbejde, men formelt er Ole E. næstformand/sekretær, og Ole E.s
adresse er foreningens officielle adresse og bruges fx ved henvendelser til kommunen.
Alle interne henvendelser bedes stilet til Ole R.
Bestyrelsen har fastlagt følgende principper for laugets virke:
- bestyrelsesarbejdet bærer lønnen i sig selv
- medlemmernes indsats ved arrangementer og lign. er også ulønnet
- eneste undtagelser er mindre gaver ved arrangementer i private hjem samt guldbryllupper og 100
års fødselsdage, alle andre begivenheder må fejres i den private sfære og ikke i bylauget
- vi udsender ca. 2 nyhedsbreve om året, et efter generalforsamlingen og et sen vinter, samt
indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af referat af generalforsamling

- opslagstavlen ved busholdepladsen må af praktiske grunde bruges til alle øvrige opslag og til
”sidste øjebliks-meddelelser”
- vi vil efter kontingentindbetaling i år lave en medlemsliste
- vi vil også fremover lave ca. 4-5 sociale arrangementer om året + generalforsamlingen
- alle der bor i huse med Mandemarke-matrikelnumre kan være medlem - lejere som ejere
- ved vores arrangementer opkræves også fremover en vis brugerbetaling.
Virksomhed 00-01:
Tak til Niels for udgivelsen af 3. udgave af Mandemark CD-rom.
Trafikforslaget: Bestyrelsen besluttede sig på første bestyrelsesmøde for endnu en henvendelse til
kommunen – hvilket resulterede i opsætning af byzoneskilte. Vi fik afslag på opsætning af 40 km
fartskilte. Dette er bestyrelsen ikke tilfreds med, og sagen vil blive taget op igen ved lejlighed.
Arrangementer:
Freddy har indført en mødebog, som på sigt vil give gode oplysninger om interessen for vores
arrangementer.
Løvfaldsturen til Busene Have blev gennemført trods kuling fra SØ og heftige regnbyger – med
amatørarkæologen Bitte Vink, Busene, som guide. Tak til Ole E. for organiseringen af varm kakao.
Nytårskoncerten i Magleby kirke bød på professionel musik og sang næsten uden udgifter for
bylauget. Tak til Erik Ivan for det lokale indslag. Også en tak til Bitten og Helge for den
efterfølgende ”nytårsstue” i privaten.
Mandemarke kunstudstilling St. Bededag hos Jørgen blev en overraskende, varm og god oplevelse.
Overraskende fordi så mange af vores egne udstillede. En stor tak skal lyde til Jørgen og Charlotte,
som organiserede, og Jan som slog søm i, og til alle 13 udstillere: Anne N., Jan, Knud, Jørn Bork,
Torben, Michael L, Marianne S., Anne-Grethe, Arne L., Maj-Britt, Bitten, Charlotte og Jørgen.
Omkring 50 fremmødte, skøn forårsdag.
Forårsturen til orkideerne i Jydelejet foregik som efterårsturen i bidende vind, men dog i tørvejr.
Guide i det flotte område var statsskovfoged Hans Graversen.
Årets 5. arrangement, Skt. Hans-aften i bakkerne, blev begunstiget af fremragende vejr. Et
kæmpebål var stillet til rådighed af statsskovvæsenet. Der var mødt ca. 50 beboere m. gæster frem
til bål, fællessang og hygge. Tak til Finn for levering af vand, halm og for brug af frontlæsseren.
Fremtiden:

Formanden efterlyste flere henvendelser med forslag fra medlemmerne – også gerne med bud på,
hvad man vil stå for.
Diskussion og kommentarer:
Man var enig med bestyrelsen i, at der skal gås videre med kravet om 40 km i landsbyen. Det
oprindelige ønske om bump bør sikkert erstattes med ønsket om andre former for fartbegrænsende
chikaner.
Der blev udtrykt tilfredshed med laugets arrangementer. Man så gerne en gentagelse ved lejlighed
af kunstudstillingen, og at Skt. Hansfesten bliver en tradition.

3. Kassereren fremlægger regnskab.
Kassereren overlod regnskabsfremlæggelsen til (den endnu ikke valgte) revisor Jørgen Knuthsen.,
som formåede at få noget morsomt ud af foreningens røde bundlinietal. Der var ingen kritiske
kommentarer til regnskabet. - Regnskabet - se senere i denne skrivelse.

4. Indkomne forslag.

a. Til diskussion: brug af støjende maskiner.
Formanden indledte med at fortælle, at bestyrelsen har drøftet problemet. Det er bestyrelsens
holdning, at bylauget generelt skal udstikke så få regler som muligt. Vi lever på landet, hvor
landsbrugsmaskiner bruges, når der er behov for det, og kommunen eller staten har ikke udstukket
retningslinier for brug af fx motorsave i haver.
Efter en livlig diskussion enedes man om følgende:
Generalforsamlingen henstiller til, at man ved brug af larmende maskiner generelt tager
hensyn til omgivelserne, at man ved brug af meget larmende maskiner om muligt henligger
arbejdet til hverdage i den normale arbejdstid, og at man om muligt helt undlader brug af
enhver form for larmende maskiner lørdage og søndage/helligdage mellem 12 og 14.

b. Til diskussion: landsbyens belysning når SEAS nedgraver luftledningerne.
Ole E. oplyste, at udgangspunktet for diskussionen var, at SEAS efter decemberstormen i 99 vil
nedgrave luftledninger. Han udtrykte frygt for, hvad der skal ske med landsbyens ca. 17 gadelys,
bliver de bevaret, erstattet med ”industrilys”?

Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at gå aktivt ind i sagen omgående, herunder
forhandle med kommunen om planer og muligheder. Vi vil også forsøge at skaffe papirer på
bordet om planerne om naturpark Møn. I forbindelse med punktet blev Strædets status som
privat vej bragt frem (vejbelægning og belysning) – det blev nævnt, at man kan få rådgivning også
om private veje ved henvendelse til kommunen.

5. Fastsættelse af næste års kontingent.
Kassereren Lisbeth Brink foreslog kontingentet for 01-02 til 100 kr. pr. husstand, nemlig 50 kr.
som tidligere og 50 kr. i ekstraordinært kontingent. Dette set i lyset af, at der ikke er blevet
opkrævet kontingent i de to foregående år. Kontingentet 100 kr. for 01-02 blev derefter vedtaget.
Da hverken bestyrelsen eller generalforsamlingen ønsker, at foreningen oparbejder formue, blev det
fremhævet, at kontingentet kan ændres år for år efter behov.

6. Valg.
Valg til bestyrelsen i perioden 01-03: Leif Søndergaard og Niels Sandø. Genvalg.
Valg som suppleant til bestyrelsen i perioden 01-03: Arne Lindahl. Genvalg.
Jørgen Knuthsen blev nyvalgt som revisor.
Skt. Hansbål-udvalg: nyvalgt blev Michael M. og Per

7. Evt.
Ole R. nævnte, at man arbejder på en efterårsekskursion, og at man også håber på at kunne lave et
nytårsarrangement. Endvidere har man i bestyrelsen diskuteret at afholde næste års Skt.-Hans-bål
som et midsommerarrangement lørdag den 22. juni (dagen inden Skt. Hansaften) – af hensyn til
fritidshusfolket. Dette blev støttet af forsamlingen. Vi har allerede haft kontakt til statsskov fogeden, som om muligt vil samle materialet til bålet på pladsen i løbet af vinteren eller foråret.

Endvidere blev det nævnt, at der i år
arrangeres en kirkelig festuge på Møn – i
dagene 4. – 11. november. Der er sammensat

en meget alsidigt program –
fritidshusbeboerne må spørge sig frem til det.
Der blev udtrykt stor utilfredshed med at Ugeavisen ikke uddeles til fritidshusene hele året.
Bestyrelsen vil kontakte avisen for at undersøge, om der kan findes en løsning.
Det blev foreslået, at bylauget arrangerer et forårsloppemarked. Et lille udvalg med Bitten og
Michael M. vil fremkomme med forslag til dette.
Der blev fremsat ønske om, at bylauget henvender sig til Møn kommune for at efterlyse regler for
beskæring af træer langs de kommunale veje, jvf. vinterens massakre på bl. a. Hovvejens træer.
Bestyrelsen vil se på sagen.

For referat Mette Rasch

