
GRUNDEJERFORENINGEN MANDEMARKE BYLAUG 

   

2. august 2004  

   

Referat af generalforsamling søndag den 1. august 2004 kl. 14 hos Mette og Ole, haven, 

Skovstrædet 1. –   Ca. 30 fremmødte. 

  

 

Temperaturen er så høj, at Jørn Knuthsens vietnamesiske tropehjelm er til god gavn 

Dagsorden:  

   

1.      Valg af dirigent og referent.  
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Torben J. dirigent, Mette R. referent. 

   

2.      Formandens beretning.  

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

   

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb og har desuden haft kontakt om aktuelle 

sager.  Bestyrelsessuppleanterne har deltaget i møderne.  

Økonomi: vi har helt bevidst ”spist” vores formue op, så de medlemmer, som var med til at skabe 

en lille sum penge ved auktionen i maj 2002, også har fået glæde af det.   

Næsten alle i landsbyen har bekræftet deres medlemskab – 36 medlemmer.  

 

Bestyrelsen har beskæftiget sig med følgende sager: 

Udadvendt virksomhed:  



Lige efter generalforsamlingen 2003 udsendte vi den resolution om Stege Sygehus, som blev 

vedtaget på generalforsamlingen. Den blev bragt i Ugebladet for Møn. 

Det kan oplyses, at sygehuset efterfølgende blev nedlagt pr. august 2005, at man allerede nu er ved 

at neddrosle virksomheden, og at der indrettes et sundhedscenter i dele af lokalerne. Det åbner i 2. 

halvdel af 2005 – læs mere om planerne på www.moenkom.dk eller hent dem på kommunekontoret.  

Som varslet på generalforsamlingen sidste år har vi deltaget aktivt i arbejdet vedrørende Pilot-

projekt Nationalpark Møn. Vi har indsendt det forslag om genåbning af Møllebækken og gamle 

stier med forbindelse til Mandemarke, som vi gennemgik sidste år. I årets løb har vi revideret lidt i 

forslaget. Niels har repræsenteret os i skrift og tale. Bestyrelsens strategi har været, at få endnu 

bedre adgang til det omgivende landskab, end vi har i forvejen. Pilotprojektet afsluttes medio 2005. 

August 2003 udsendte Møn Byråd (14. 8. 2003) nogle nye, særdeles stramme regler for opnåelse af 

weekendattest. Reglerne skulle dæmme op for en uønsket affolkning af især landsbyerne. Reglerne 

medførte, at der ikke mere ville blive givet weekendattest til boliger i byer og landsbyer. Bylaugets 

bestyrelse henvendte sig 3. november i en skrivelse til Byrådet. Vi erklærede os enige i hensigten 

med beslutningen, men savnede et grundlag for at få landsbyerne på det østlige Møn til at blomstre 

erhvervsmæssigt. Vi foreslog derfor mere smidige bestemmelser, så husene ikke kommer til at stå 

tomme/forfalde. Flere andre, bl. a. Møns Turistforening, har fremsat lignende indsigelser. Den 25. 

marts ændrede Byrådet så igen på bestemmelserne. Hvis et hus har weekendattest, så følger attesten 

huset ved salg. Huse i landsbyer, der tidligere har været anvendt til helårsbeboelse, kan ikke ved 

salg meddeles weekendattest. 

Til orientering kan det nævnes, at der på det kommunale niveau naturligvis arbejdes med den 

kommunale reform. Et flertal i kommunalbestyrelsen anbefaler, at Møn i en kommende ny 

kommune lægges sammen med Fladså, Langebæk, Præstø og Vordingborg kommuner. Endvidere 

kan det fortælles, at man er ved at være klar til at bygge det meget omdiskuterede Geocenter Møn. 

Disse to punkter har bestyrelsen naturligvis ikke beskæftiget sig med. 

En lille intern sag: det er på det sidste blevet klart, at den iberiske skovsnegl er et kæmpeproblem, 

især i den centrale del af Mandemarke. Foreslår en diskussion af, hvorledes vi kan gribe en samlet 

indsats mod sneglen an. 
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Arne Nordahl kunne berette om den iberiske skovsnegls invasion af hans og Annes have. Rekorden 

sat i juli lød på 774 dræbte snegle på en enkelt dag. Sammenlagt havde Nordahls i år gjort det af 

med 10.000 af de slimede bæster mod 7500 sidste år. Undervejs har de forladt en aflivningsmetode 

med skoldning og efterfølgende nedgravning af indfangede snegle. Lugtgenen var ganske enkelt for 

stor på grund af det store antal sneglekadavre i stedet er de gået over til at hugge dem over med en 

spade. Det lokker i øvrigt flere snegle frem, der spiser deres egne efterladte, og dermed giver nye 

mål for spaden.  

Michael Kølmel orienterede om, at han havde læst, at man med stor succes havde bekæmpet 

dræbersnegle i Sønderjylland. Ved hjælp af  indiske løbeænder. 

Erik fra Rakkerbakken mente dog, at hans moskusænder var lige så gode til formålet. Og samtidig 

tilbød han, at medlemmer af bylauget vederlagsfrit kunne låne moskusænder hos ham. Nedenfor ses 

en af Eriks talrige snegleglade ænder. 
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Virksomhed – sociale arrangementer 2003-2004:  

Efter generalforsamlingen 2003 var foreningen vært for et let traktement. Det faldt igen godt ud, og 

er nu nærmest en tradition. 

  

 

 Så var der traditionen tro stående buffet med blandt andet Mette Raschs læskende vandmelonsalat 

Vores nytårsarrangement blev afholdt den 29. dec., igen hos Bitten og Helge. En varm tak til dem 

for husly og ide.  

Ved denne lejlighed præsenterede Niels en ny udgave af vores Mandemarke-CD-rom. Tak for det – 

CD-rom´en kan købes for 25 kr. ved henvendelse til Niels.  

De 10. april, påskelørdag, gennemførte vi en fugletur med Thomas Rosenberg, Kraneledvej, som 

guide. Bagefter mødtes vi hos Anne Grethe og Arne L. til morgenmad – en stor tak til dem for 

arrangementet.  

Vores 4. midsommerfest i bakkerne blev begunstiget af fint vejr! (det er faktisk rigtigt). Tak til Lars, 

Claus og Niels m. venner, som havde båret ved til bålet og ordnet det øvrige praktiske. Tak til 
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skovfoged Gravesen for tilladelse til arrangementet og for det overleverede brænde – en skik, vi 

gerne ser fortsat. Også en tak til Lone og Erik, som havde skrevet en morsom sang til begivenheden  

I går, lørdag den 31. juli, havde vi så sommerfugleaften hos Stine og Ole K, hvor vi hørte om 

sommerfuglenes liv, og så hvad der dukkede op i lampens skær. Tak til dem for en hyggelig aften.  

Sidste år nedsatte vi et forskønnelsesudvalg. Bestyrelsen har været tilfreds med udvalgets arbejde i 

december måned, hvor byen blev udsmykket af billige, hjemmelavede og smukke kranse.  

Tak til Bitten, Leif, Lona og Freddy for indsatsen (sammen med diverse ægtefæller). Bestyrelsen 

ønsker at høre forsamlingens syn på forskønnelsesideen.  

Markedsudvalget har noget på bedding og vil selv fremlægge planerne.  

Diskussion og kommentarer:  

Man var overrasket over, at vi havde betalt en relativ stor regning for at få en resolution i 

Ugebladet.  Birgitte vil gøre vrøvl – og kræve at få en gratis annonce om vores kommende marked 

(se senere) i bladet til gengæld.  

Det blev understreget, at det der var vores interesse i forbindelse med Naturparken, var mere natur 

og ikke bare udvidet naturadgang til den eksisterende natur.  Det afhænger bl. a. af økonomien i 

nationalparkprojektet, om vores forslag bliver realiseret.  

Det blev besluttet, at bestyrelsen retter en ny henvendelse til Byrådet om weekendattester. Man var 

generelt nervøs for de skiftende udmeldinger. Der ønskes mere bløde formuleringer. Der ønskes en 

afklaring af, hvad man politisk set vil med den østlige del af Møn, herunder hvad man vil opfatte 

som byområder, hvad man vil opfatte som landsbyer, og hvad man vil opfatte som landsbyer i 

yderområder med samme status som bygninger i det åbne land.  

Vedrørende den kommunale reform: det ser ud til, at Fladså kommune ikke samlet vil indgå i en ny 

storkommune.  

Der var en omfattende diskussion af den iberiske skovsnegl, som så gerne vil bo i vores landsby. 

Enkelte beboere har indsamlet tusinder, på en enkelt dag hundreder af snegle. Der blev ikke enighed 

om anvendelse af en enkelt bekæmpelsesmetode. Generalforsamlingen vedtog en udtalelse om 

snegle (se senere).  

Forskønnelsesudvalgets arbejde blev rost, og udvalget skal fortsætte.  

Der var intet praktisk resultat af petanqueudvalgets virke. Der er dog fortsat interesse for ideen, som 

bestyrelsen evt. vil arbejde videre med.  

   

Generalforsamlingen henstiller til alle beboere i Mandemarke, at man, når man støder på den 

iberiske skovsnegl, straks indleder en bekæmpelse af den, og at man vedholdende fortsætter 

med bekæmpelsen.  Der kan anvendes selvvalgte metoder.  
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Markedsudvalget fremlagde følgende plan:  

   

Der afholdes  

MARKEDSTORV OG MØNSK KAFFEBORD  

Søndag den 5. september i Birgittes og Torbens have, Busenevej 1.  

   

Der kan afleveres effekter om formiddagen. Markedsudvalget mødes kl. 11.30 for at sætte 

dem pænt op. Birgitte sørger for borde, stole, duge, servietter og krus.  

Kl. 14.00 starter kaffebordet. Pris 20 kr. for kaffe/te og kage.  

Kl. 15.00 er der auktion over udvalgte effekter v. Anker og Ulla.  

Man vil endvidere forsøge at få Nils Natorp til at præsentere Geocenter-planerne.  

   

Bemærk: effekter, der ikke bliver solgt, tager man hver især med hjem igen. Hvis man er forhindret 

i dette, kan det dog aftales, at usolgte effekter bliver afleveret på genbrugspladsen.  

   

3.   Kassereren fremlægger regnskab.  

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.  

Formanden foreslog, at man nu eller gerne senere meldte sig på banen med forslag til, hvad man 

selv vil stå for.  



   

5.   Fastsættelse af næste års kontingent. 

Kontingentet blev fastsat til 50 kr. pr. husstand. 

   

6.       Valg.  

Valg af formand i perioden 04-05: Ole Rasch 

Ole R. nævnte, at han agtede at gå af som formand i 2005. 

Valg til bestyrelsen i perioden 04-06: Lisbeth   Brink og Ole Elskling.     

Valg som suppleant til bestyrelsen i perioden 04-06:  Birgitte Steen Jørgensen.  

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

Valg af midsommerfestudvalg: Niels,  Lars, Claus.  

Valg af forskønnelsesudvalg: Marianne S., Lone, Birgit R. og Bitten.  

De understregede er tovholdere.  

   

6.        Evt.  

Formanden og Arne L. takkede Freddy for hans arbejde i bestyrelsen i en periode på 6 år.  

   

For referat  Mette Rasch  

 


