
GRUNDEJERFORENINGEN MANDEMARKE BYLAUG 

   

10. august 2003  

   

Referat af generalforsamling søndag den 3. august 2003 kl. 14 hos Mette og Ole, haven, 

Skovstrædet 1. –   33 fremmødte. 

   

Dagsorden:  

   

1.      Valg af dirigent og referent.  

Torben J. dirigent, Mette R. referent. 

   

2.      Formandens beretning.  

Fra formanden Ole R.s beretning kan nævnes i punktform:  

   

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder og har desuden haft  kontakt om aktuelle sager.  

Økonomien er i god gænge, ikke mindst på grund af kassererens stramme styring af 

kontingentindbetalingerne kombineret med et beskedent forbrug. Næsten alle i landsbyen har 

bekræftet deres medlemskab.  

Bestyrelsen har dels på grund af henvendelser dels af egen drift beskæftiget sig med følgende sager:  

Vi har henvendt os til kommunen vedr. Skovstrædets reetablering efter kabelarbejde. Kommunen 

vil ikke foretage sig mere over for SEAS. Vejen vil antagelig inden længe blive ”høvlet af” og 

omdannet til grusvej.  

De store sager i Møn kommune lige nu er nedlæggelse af Stege Sygehus, byggeri af et såkaldt 

Geocenter Møn samt forsøgsprojekt Nationalpark Møn. Den sidste sag tilkommer det en 

grundejerforening at blande sig i. Vi har derfor henvendt os til det af kommunalbestyrelsen nedsatte 

udvalg og bedt om at blive repræsenteret i udvalget.  Vi har udpeget Niels  som vores repræsentant, 

hvis og når vi kan komme med. Formanden for udvalget borgmester Knud Andersen har 

efterfølgende holdt møde med Niels og orienteret sig om vores synspunkter. Vi kan ikke komme 



med nu, men måske senere; i første omgang vil man se, om man kan komme overens med de store 

jordejere. Vi har i første omgang indsendt et inspirationsforslag til udvalget, så man har nogle ideer 

at arbejde med. Det indsendte forslag er ”Forslag til genåbning af Møllebækken og gamle stier med 

forbindelse til Mandemarke”.  

Virksomhed – sociale arrangementer 2002-2003:  

Efter generalforsamlingen 2002 var foreningen vært for et let traktement. Det faldt godt ud, og vil 

blive gentaget i år – og kunne måske blive en tradition?  

Den 19. okt. besøgte vi en svineavler.  

Vores nytårsarrangement blev afholdt den 28. dec., traditionen tro hos Bitten og Helge. En varm tak 

til dem for husly og ide.  

Maj-markedet blev aflyst på grund af sygdom, men ideen vil antagelig blive taget op igen foråret 

2004.  

Midsommerfesten i Mandemarke bakker blev aflyst på grund af vejrgudernes dårlige opførsel.  

Med Leif S. som leder afholdt vi en blomstertur  i juli måned – en stor tak til Leif.  

   

I fortsættelse af beretningen gennemgik Niels S. ovennævnte forslag.  

   

Diskussion og kommentarer:  

Et stort flertal på generalforsamlingen vedtog, at generalforsamlingen udsendte en resolution imod 

nedlæggelse af Stege Sygehus. Resolutionen blev udarbejdet af bestyrelse og Birgitte i en pause 

under generalforsamlingen, og den blev enstemmigt støttet af alle tilstedeværende. (Se nedenfor).  

Forslaget om at genåbne Møllebækken og åbne gamle stier med forbindelse til Mandemarke blev 

rost af mange. Det vides, at forslaget er blevet positivt modtaget i kommunens nationalparkudvalg. 

En vejledende afstemning viste, at ingen var imod forslaget.  

Det blev foreslået, at man forsøgte at få genetableret den gamle hulvej øst om Mandemarke fra 

Skovstrædet til Busenevej – dette kunne ske ved at hegnet flyttes. Man enedes om at holde dette 

forslag adskilt fra ovenstående. Bestyrelsen henvender sig  til Skov- og Naturstyrelsen vedr. ideen.  

Der er stadigvæk problemer vedr. østligste kloak samt med kantstens placering i forhold til 

afløbsbrønde. Birgitte vil endnu en gang henvende sig i kommunen.  

   

3.   Kassereren fremlægger regnskab.  
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Regnskabet var før generalforsamlingen uddelt til alle medlemmer.  

Lisbeth gennemgik det af Jørgen K reviderede regnskab. –  Foreningen har ingen restancer, idet 

man blot slettes som medlem, hvis man ikke betaler kontingent. 

Regnskabet blev godkendt.  

   

4.   Indkomne forslag.  

Der var ingen forslag.  

I stedet foreslog formanden, at man drøftede gode ideer til fremtidige aktiviteter, gerne at flere 

meldte sig på banen med forslag til, hvad man selv vil stå for.  

I flæng kan nævnes: maj-markedet søges gennemført i 04 (gerne på lørdagen efter st. bededag) – 

Mandemarke kunne pyntes lidt op med blomster, fx ved indkørslen til byen – en petanque-bane 

kunne anlægges – kammerkoncert i bakkerne – Mandemarke sangkor – sommerfugletur – endnu en 

blomstertur – en tur til kalkmalerierne i bl. a. Elmelunde kirke.  

   

5.   Fastsættelse af næste års kontingent. 

Foreningen skal ikke oparbejde en formue, men kan have rimelige midler stående til evt. 

arrangementer og evt. projekter som  byforskønnelse samt til sammenkomster.  

Kontingentet blev fastsat til 25 kr. pr. husstand. 

   

6.        Valg.  

Valg til  bestyrelsen i perioden 03-05:  Leif Søndergaard og Niels Sandø.     

Valg som suppleant til bestyrelsen i perioden 03-05: Arne Lindahl  

Valg til revisor 03-05: Jørgen Knuthsen.  

Valg af marked-udvalg: Bitten, Lisbeth, Anne, Michael og Birgitte.  

Valg af midsommerfestudvalg: Niels, Per, Jan, Lars, Arne, Finn (halm og vand).  

Valg af forskønnelsesudvalg:  Freddy, Lona, Bitten, Leif S.  

Valg af petanque-udvalg: Finn C. og Jørgen K.  



De understregede er tovholdere.  

   

7.        Evt.  

Der er store snegleproblemer, vist nok især vest for Busenevejen.  

Nogle finder, at der er for mange køer i bakkerne i forhold til arealet.  

Den 31. aug. vil der blive etableret en halmkirke på toppen af Gunhildsbjerg, med  

gudstjenester kl. 10.30.  

   

   

For referat  Mette Rasch 

   

Efter generalforsamlingen var foreningen vært for et let traktement i den 26. grader varme have.  

   

   

***  

   

De fleste indbetalte årets kontingent lige efter generalforsamlingen.  

Andre bedes senest 1. september indbetale kontingent 25 kr. til Lisbeth Brink på foreningens 

konto nr. 6140 1505617 eller kontant.  - Datoen 1. sept. bedes taget alvorligt! – Der udsendes 

ikke indbetalingskort eller rykkere.  

   

Denne skrivelse udsendes til alle husstande i Mandemarke.  

   

***  

   



Resolution:  

   

   

 Stege Sygehus skal bevares!  

   

Grundejerforeningen Mandemarke Bylaug udtaler på sin generalforsamling den 3. 8. 3003 sin 

ubetingede støtte til bevarelse af Stege Sygehus.  

   

Det er  vitalt for vores landsby – beliggende på den østligste del af Møn – at Stege Sygehus fortsat 

kan modtage akutte patienter.  

Afstanden til Næstved Sygehus bevirker over 1 times transporttid plus tiden det vil tage ambulancen 

at køre fra Stege til Mandemarke.  

   

Stege Sygehus er et vigtigt aktiv for bevarelse af livet i vores landsby.  

   

   

Mvh, på vegne af Grundejerforeningen Mandemarke Bylaug  

   

   

   

Ole Eskling, nfm            Ole Rasch, fm  

   

   

(PS: Har været bragt i „Ugeavisen“.)  

 


