
Mandemarke Bylaug 
 

Referat af generalforsamling lørdag den 5. august 2006 kl. 15.30 i haven hos Birgit & Flemming 

under lindetræets skygge – ca. 31 mødte op. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

 

Erik Hansen dirigent og Flemming Deleuran referent. 

2.  Formandens beretning: 

 

Først blev der budt velkommen til de nye medlemmer der er kommet til i årets løb: Claus Gröning 

Og Marie Breyen (og deres 3 børn, Gustav, Ellen og Oscar), der har købt Busenevej 19. Og vel-

kommen til Bodil Randers og Sven Holm, der har købt  Strædet nr. 14 og som desværre ikke kunne 

komme. 

 

Bestyrelsen har afholdt 4 møder i løbet af året. 

Vi har forsøgt at planlægge forskellige aktiviteter – nogle er blevet realiseret andre er stadig på ide-

planet og bliver måske til noget senere.  

 

Det vi har prøvet at holde os orienteret om er bl. a. kloakeringssagen, hvor vi har haft kontakt med  

teknisk forvaltning i Stege og havde håbet at kunne arrangere et orienteringsmøde allerede i februar. 

Forslaget – et tillæg til spildevandsplanen 2002 er imidlertid først blevet fremlagt og godkendt i 

løbet af foråret. For at være helt opdateret til generalforsamlingen har jeg for nylig været i teknisk 

forvaltning. De oplyste, at sagen var forsinket og at hele detailprojekteringen stadig manglede. Klo-

akledningen vil formentlig blive lagt i siden af vejen fra Busene gennem Mandemarke og ad Hov-

vejen og Klintholm Havnevej. I første omgang forventer man hovedledningen ført gennem Mande-

marke og måske først i 2008 vil stikledningerne blive sluttet til. Alle har formentlig fået en lille fol-

der med flere detaljer. 

 

Så har vi talt om fartbegrænsning gennem Mandemarke men kommunen har fortsat ingen midler 

hertil. 

 

I oktober sidste år blev der stiftet noget man kalder ”Landsbynetværket for Møn, Nyord og Bogø”. 

Ideen var at have et fælles talerør for alle de små bylaug og foreninger i området i spørgsmål med 

fælles interesse. Mogens Bengtsson i Bissinge er primus motor og kommunen har foreløbigt bevil-

get 10.000 kr. til sagen. Birgitte bliver orienteret om hvad der sker og deltager i nogle af møderne. 

Man har f.eks. kontaktet sundhedscentret for at se om man kunne få indflydelse på udviklingen her. 

Vi har i det hele taget modtaget mange skrivelser og mails fra netværket, men jeg ved ikke om man 

har opnået nogen resultater endnu (men måske er det også for tidligt at håbe på det).  

 

Ud over Landsbynetværket har en anden gruppe i april i år dannet noget man kalder Landsbyforum 

i Ny Vordingborg Kommune hvor man ville samle de forskellige landsbynetværk, lokalråd og lig-

nende i en fælles overordnet gruppe. Vi holder os orienteret men det er for tidligt at sige noget 

nærmere om det. Hvis man er interesseret har vi en folder og kontaktmuligheder. 

 

Det første arrangement vi havde efter generalforsamlingen sidste år var julestuen hos Bitten og Hel-

ge. Det var som sædvanlig utrolig hyggeligt med juletræ ved Gadekæret og gløgg og kager og lækre 

sager indenfor i varmen. 

 



Forinden havde forskønnelsesudvalget, der består af Marianne S, Lone, Birgit R og Bitten fremstil-

let de smukkeste kranse og fået dem hængt op forskellige steder i byen. Vi siger tusind tak til både 

Bitten og Helge og alle involverede for en hyggelig dag i den mørke tid! 

 

Det næste arrangement var i påsken hvor store som små mødtes i byen og travede ud til Lone og 

Erik på Rakkerbanken. Nede ved mosen stod Lone klar med saftevand til de små, nogle gode histo-

rier og glasæg på ske, der skulle bæres op til gården. Til anledningen havde Erik fået ruget påske-

kyllinger ud og så var der ellers mange dyr at se på. Til sidst var der slik til børnene og øl og snaps 

til de voksne – vi takker mange gange for et fantastisk flot arrangement! 

 

Så var der midsommerfesten for nylig hvor især Niels havde gjort et stort arbejde bl. a. med at mo-

tivere diverse hjælpere til på skift at slæbe brænde til bålet. Og i år var der ingen problemer med at 

få det til at brænde! En Stor tak til Niels og alle hjælpere. Til gengæld var der lidt problemer med 

spredning af folk og fællessang der nærmest blev til kanon med 5 forskellige grupper. Vi håber vi 

næste år kan få lidt mere stil over foretagendet – evt. med fælles kagebord og organiseret sang og 

evt. lidt oplæsning, hvis vi får anbragt os lidt mere samlet. 

 

Det sidste arrangement var løbet af stabelen umiddelbart før generalforsamlingen, idet Leif Sønder-

gaard og Ole Karsholt fortalte om sommerfugle og planter på en meget vellykket tur op over Høv-

blege i strålende sol. Tak for en dejlig oplevelse! 

 

Af kommende arrangementer er det næste som allerede meddelt et loppemarked i Birgittes have den 

27. august kl. 14. På generalforsamling omdelte markedsudvalget som består af Bitten, Lisbeth, 

Anne og Michael en skrivelse med følgende indhold: 

 

”Ryd op i gemmerne! Ting til auktion og markedssalg bedes afleveret mellem 11 og 12, så der er tid 

til arrangere det indbydende. Som sædvanlig bedes man medbringe sin yndlingskage/brød evt. på-

læg samt en kande kaffe, som vi så sælger.” Husk at overskuddet for arrangementet går ubeskåret i 

foreningens kasse, så vi har lidt mere til kulturelle indslag i fremtiden. Kom og få en hyggeligt ef-

termiddag søndag den 27. aug. Kl. 14! 

 

Næste arrangement bliver den 21. oktober kl. 10.30 ved Fanefjord Kirke, hvor Arne Lindahl vil 

fortsætte sin meget spændende beskrivelse af kalkmalerierne. Vi var sidst i Elmelunde Kirke og  

Keldby Kirke. Vi håber vi kan medbringe madpakker og finde et sted at spise og måske se de nær-

liggende kæmpehøje. (I arrangerer selv samkørsel). 

 

3. Kassereren Ole Rasch fremlagde revideret regnskab, som har været om-
delt. 

 

Ole fremlagde Nordeuropas mindste regnskab og gjorde opmærksom på, at budgettet med det be-

skedne kontingent forudsatte indtægter fra markedet. 

4. Indkomne forslag  

 

Der var ikke indkommet nogen forslag men de tilstedeværende bragte flere emner på bane for ture 

og arrangementer. 

 

Her kan nævnes en stentur til Klinten, Bage arangement, Skovtræstur, digteraften og havevandring 

og udveksling af frø / planter. Lindahl junior foreslog at der blev lavet en børne- og børnebørnsliste 

med telefonnumre eller e-mail med oplysning om børnenes alder og navn for at lette kontaktet til 

legekammerater i byen. Ole Rasch udfærdiger listen, så alle interesserede kan give oplysningerne til 

ham. 

 



5. Kontingent – uændret 50 kr. pr. husstand –  betales nu 

 

Dem der ikke havde mulighed for at indbetale kontingentet på generalforsamlingen bedes sørge for 

inden udgangen af august at indbetale til Bylaugets nye konto i Danske Bank konto (husk afsender-

navn)  Reg. 4460 konto 4460012708. Eller eventuelt kontant til Ole på markedsdagen den 27/8. 

 

6. Valg   

 

Valg af formand i perioden 06-08: Birgit Deleuran 

Valg til bestyrelsen i perioden 06-08 Ole Rasch, Ole Eskling og Birgitte Steen Jørgensen. 

Valg af markedsudvalg: Bitten (tovholder), Lisbeth, Anne, Michael og Birgitte. 

Valg af midsommerfestudvalg: Det hidtidige udvalg Niels, Claus og Lars. Niels ville gerne træde 

list ud eller fortsætte som konsulent. Marie og hendes søn Oscar indtrådte. Helge indvilgede i at 

fungere som konsulent/tovholder. Forskellige former for nye aktiviteter blev drøftet herunder grill-

fest med snobrød til børnene. 

Forskønnelsesudvalget: Marianne S tovholder, Lone, Birgit R og Bitten – men alle interesserede er 

velkomne lørdag den 25. november fra sen formiddag i Birgit Rs garage for at lave kranse og deko-

rationer. 

 

Niels Sandø foreslog et planteudvalg for at samle og bytte frø, planter, stiklinger. Udvalget blev 

nedsat med Niels som tovholder . Ole Karsholt og Flemming. 

7. Evt. 

 

Christina og Knud Petersen har fået udgivet en Møn kalender med en række fantastiske fotografier 

fra Møn, som er trykt med en særlig fin trykteknik på tykt papir i Berlin. De fremmødte fik kalende-

ren præsenteret og mulighed for at købe den til favørpris, men den sælges også i Stege Boghandel 

og andre steder. Hvis man ønsker et større antal til firma eller reklame kan man selv kontakte Knud 

og evt. aftale en mængde-rabat pris.  

 

Lindal jr. orienterede om at han holdt 40 års fødselsdag den 16. aug og bad derfor naboer og andre 

have forståelse for evt. forstyrrelser!  

 

Referenten sluttede med en kraftig opfordring til ikke at glemme de brune dræbersnegle, selv om 

den tørre juli måned har gjort at man kunne forledes til at tro, at de var forsvundet. Det er de ikke! 

De ligger klar til at komme frem så snart det bliver lidt mere fugtigt i vejret. Da de kommer fra 

Spanien/Portugal er de vant til varme og tørke. De er også meget hårdføre og dør ikke af vinterkul-

de. Ifølge Skov- og Naturstyrelsen er sne ligefrem en fordel for dem, så de stortrives i det danske 

klima. De er ikke farlige for mennesker men for alt grønt i haverne – også de planter man synes om! 

Derfor trives de fortrinligt i danske haver – også i Mandemarke, selv om der endnu skulle være en-

kelte, som endnu ikke har opdaget dem i deres haver. Vær opmærksom på at de lægger små hvide 

æg – lidt større end kaviar æg – under haveaffald eller i sprækker i jorden eller ved planter og sten. 

Finder man disse små hvide perler, bør man samle dem op og fjerne dem evt. hælde kogende vand 

over. Husk at en snegl (fra 1 æg) på en sæson bliver til ca. 200 - og de har ingen naturlige fjender – 

bortset fra haveejere! Det er vigtigt at man er opmærksom på, at sneglene kun kan holdes nede, hvis 

ALLE gør en indsats. Arne Nordal nævnte at han sidste år regnede med at have udryddet omkring 

10.000 i sin have!  

 

For referat den 5. august 2006, Flemming Deleuran 


