
Mandemarke Bylaug 
 

 

Referat af generalforsamling søndag den 5. august 2007 i haven hos Birgit & Flemming under lin-

detræets skygge, idet der traditionen tro var sørget for perfekt vejr med sol og varme. Som sidste år 

var godt 30 mødt frem repræsenterende knap 20 husstande. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

Erik Hansen dirigent og Flemming Deleuran referent. 

2.  Formandens beretning: 

Birgit Deleuran aflagde følgende årsberetning: 

 

Bestyrelsen har afholdt 3 møder i løbet af året. 

 

Det første arrangement i det forløbne år var loppemarked i august 2006 i Birgittes have, eller rettere 

i hendes garage. Det var øsende regnvejr men alligevel meget vellykket. Kaffen og kagerne smagte 

– og et pænt overskud blev det også til. 

 

I oktober havde vi en meget fin tur til Fanefjord Kirke, hvor Arne Lindahl fortalte meget levende og 

udførligt om kalkmalerierne. Den medbragte frokost blev indtaget i et lokale bagved kirken og så 

kørte vi videre til Grønsalen – en af Danmarks største langdysser – herfra videre til Klekkendehøj 

en jættestue og til sidst så vi Kong Asgers Høj som er en landets største jættestuer. Vejret var med 

os mens vi travede ud over pløjemarkerne og vi takker Arne mange gange for en fin og vel tilrette-

lagt tur. 

 

Sidst i november var der julekomsammen hos Bitten og Helge. Først juletræstænding og sang uden-

for og derefter gløgg og kager indenfor i varmen. Det er et meget, meget hyggeligt julesammentræf 

vi meget nødigt ville undvære. Tusind tak til Helge og Bitten og hvem der ellers har bidraget til 

arrangementet. Og som tidlige år havde forskønnelsesudvalget, Marianne, Lone, Birgit og Bitten 

frembragt fine julekranse og fået dem hængt op rundt om i byen.  Og en stor tak skal I have.  

 

Som indskudt bemærkning kunne oplyses, at det det lignende arrangement her i år 2007 bliver lør-

dag den 24. november. 

  

Sidst i januar holdt vi et såkaldt kloakeringsmøde hos mig. Vi havde fået Peter Møller fra Teknisk 

Forvaltning ud for at fortælle om, hvad der skulle ske specielt her i Mandemarke. Trods et meget 

kort varsel var der mange til mødet. Vi fik kigget på tegningerne og visse ændringer blev senere 

lavet. Man lyttede da lidt til hvad beboerne mente. Alle har efter mødet fået udsendt et udførligt 

referat. 

 

Vi har ikke fået brev fra kommunen om at nu kunne man tilslutte sig men et par stykker har gjort 

det så det må jo være ok. Da det så vidt jeg ved kun er ganske få der vil tilsluttes allerede nu har vi 

ikke kunnet lave noget samlet. 

 

Selve kloakeringen er måske halvt færdig – det var en vældig masse larm og uro i ca. 4 måneder – 

og nu nyder vi lige stilheden til næste fase igangsættes. Asfaltvejen ser lidt mærkelig ud men måske 

får den en samlet bane når det hele er færdig. Det gik også lidt ud over byens kloakker, så vandet 



visse steder løber uden om afløbene men jeg går ud fra vi må vente med at reagere overfor kommu-

nen til man er helt færdig også ned ad sidevejene. 

 

Årets sidste arrangement var Sct. Hans aften – denne gang på selve dagen. Sidste år talte vi om at 

denne specielle aften trængte til et lille løft. Og det fik den sandelig! Vi takker alle der hjalp til.  Det 

var fantastisk vellykket. Birgitte havde fået stillet et meget flot telt op i sin have, Helge var grillme-

ster og Arne og co. stod for sangindslagene sågar med musik til. Jeg har ikke helt overblik over 

hvor mange aktive der var i gang men takker alle for en fin og stemningsfuld aften med fælles spis-

ning og til sidst et kæmpe bål i haven. De fremmødte børn Julius, Milo og Lukas havde en  stor af-

ten på tømmerflåden i mosen. 

 

Ellers mangler vi et lille bage-møde, som vi forhåbentlig får tid til en gang i efteråret. Jeg håber vi 

kan bruge det til at udveksle erfaringer og inspirere hinanden på brødbagningsfronten. Jeg har set 

der er mere end én melkværn i byen og det er jo ret flot i en så lille by som vores.  

 

På sidste generalforsamling var der en ide om, at vi skulle organisere en børneliste for at fremme 

kontakten mellem børnene, men der var meget få der reagerede med at tilmelde sig, så det er stillet i 

bero.  

 

Ideen om udveksling af frø fra haven med et udvalg Niels, Ole Karsholt og Flemming – jeg ved 

ikke om det har fungeret? (Nej ikke endnu) 

 

Næste års aktiviteter nærmer sig allerede: 

 

Det første bliver en skovtur med Gravesens efterfølger Jane Grønning. Vi har en aftale allerede den 

29. september kl. 14 hvor vi mødes på parkeringspladsen ved Høvblege. Hun vil blandt andet for-

tælle om de kommende planer for stedet der og vi kigger lidt på efterårsskoven.  Så alle interessere-

de er hermed orienteret. 

 

3. Kassereren Ole Rasch fremlagde revideret regnskab, som har været omdelt 
og 

5. Kontingent næste år 

 

Ole fremlagde det meget overskuelige regnskab, som også var kontrolleret af revisor. 

 

30 ud af 40 beboelser er medlem af foreningen og selv om kontingentet kun har været 50 kr. årligt 

var der overskud, selv om udgifterne har været lidt højere. Det skyldtes det meget vellykkede mar-

ked i august 2006. 

 

Da man kun er medlem, hvis man betaler kontingent, er der ingen restancer. 

 

Det besluttedes at fortsætte med uændret kontingent kr. 50 pr. husstand endnu et år, selv om kasse-

reren bemærkede, at de faste indtægter burde kunne dække de faste udgifter til de forskellige arran-

gementer, selv om disse var beskedne. 

 

For dem som vil være medlem i 2007/2008 kan indbetaling ske kontant til kassereren – enten ved 

generalforsamlingens afslutning eller senest den 5. september ved at lægge en kuvert med 50 kr. i 

postkassen Skovstrædet 1 (klogt at oplyse navn og adresse) eller ved bankoverførsel til Danske 

Bank reg. 4460 konto 4460 012708 – husk at anføre navn i meddelelsfeltet. 

 



4. Indkomne forslag  

 

Der var ikke indkommet nogen forslag på forhånd men de tilstedeværende bragte flere emner på 

bane for ture og arrangementer. 

 

Botanikkursus med Leif Søndergaard næste sommer blev med hans samtykke vedtaget. 

 

Arrangement med naturvejleder for at finde rav, har allerede været drøftet i foråret, så forhåbentlig 

får Ole Eskling snart en aftale herom. 

 

Loppemarked plejer at finde sted hvert andet år (for at alle kan nå at samle rigtigt meget sammen), 

så det bliver eventuelt i foråret 2008 eller først til efteråret. 

 

Jørgen Bindesbøl blev opfordret til at tænke over om det vellykkede arrangement for et par år siden 

med kunstudstilling snart kunne gentages. 

 

En havevandring i Mandemarkes haver har tidligere været foreslået og blev gentaget. 

 

Et snegleudvalg blev foreslået, men sneglene har vist ikke brug for hjælp – måske tværtimod. Sneg-

lene – de Iberiske (som ikke dræber noget, men kun æder eventuelle forsøg på at dyrke grøntsager 

og pæne blomster og er lidt ulækre) – er trods nogle men ikke alle haveejeres kraftige indsats i kraf-

tig vækst og er senest (også) set i tusindtal i brakmarken mod vest. Der var opbakning til at Birgitte 

ville tale med godset om sagen – sneglene har vist ikke opdaget klinteskoven endnu. 

 

De faste udvalg: 

 

1. Forskønnelsesudvalget, som fortsat kun har begrænset sit virke til julen, vil igen i år sørge 

for byens forskønnelse ved at alle interesserede kan lave kranse og lignende med efterføl-

gende arrangement med at tænde juletræet ved kæret, synge og danse, og så lidt gløgg m.v. 

Udvalget som gerne suppleres består af Lone, Marianne Søndergaard, Birgit R og Bitten 

med Arne Hansen som stærk mand. 

2. Markedsudvalget vil planlægge marked (både med og uden loppe) til september 2008, så 

man kan godt begynde at lægge ting til side. Udvalget som med succes i 2006 var Bitten, 

Lisbeth, Anne, Michael og Birgitte vil konstituere sig i passende tid til afholdelsen. 

3. Midsommerudvalget vil næste år med Ole Rasch som tovholder arrangere noget Skt. Hans 

efter samme succesrige model som i år. Sidste års udvalg var Helge, Birgitte, Marie og Erik. 

Der bliver brug for hjælp til at rejse det store telt, som til gengæld luner og holder eventuel 

dug (regn?) på passende afstand. Og for at man ikke er afhængig af at sidde sammen med 

familien (som man jo gør så meget) vil det blive overvejet at man medbringer en ret til flere, 

så der kan blive en stor buffet.  

 

Men alle er velkomne til at engagere sig i arbejdet! 

6. Valg   

 

På valg til bestyrelsen i år var: Arne Lindal og Leif Søndergaard, som begge var villige til genvalg. 

 

De blev valgt tillige med Lone Hansen, som indtræder i stedet for Niels Sandøe som trængte til en 

pause efter mange års – stor og påskønnet – indsats. Bestyrelsesmedlemmerne udtræder på skift 

efter 2 år. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 



Birgit Deleuran (formand år 2), Arne Lindal, Leif Søndergaard, Lone Hansen samt for endnu et år 

Birgitte Steen Jørgensen og Ole Eskling. 

 

Som kasserer og revisor blev (gen)valgt Ole Rasch og Jørgen Knuthsen (for 2 år) 

7. Evt. 

 

Christina og Knud Petersen har udgivet en ny Møn kalender som kunne erhverves. 

Claus Gröning havde behov for en erklæring fra foreningen efter ønske fra Skov- og naturstyrelsen 

v/skovridder Claus Jespersen for at afslutte matrikuleringen/skelsætningen mellem jorden og mar-

kerne i forbindelse med den gamle nedlagte markvej i skellet og tidligere overvejelser om etable-

ring/retablering af stisystem. Det konstateredes at der ikke er noget udvalg som arbejder med stipla-

ner omkring gården. Claus blev bedt om at sende en skriftlig anmodning til bestyrelsen. 

 

I forbindelse med tilslutning til kloakering ønskedes det oplyst om der er mulighed for indefrysning 

af tilslutningsafgiften (på xx kr. i 2007 og kr. yy i 2008) som bestyrelsen ville skrive om til kom-

munen. Det bemærkedes dog at det må påregnes at noget sådant i givet fald alene vil kunne ske 

efter individuel ansøgning. 

 

Erik afsluttede som dirigent med venlig og vanlig fast hånd generalforsamlingen med at takke alle 

fremmødte for atter en god generalforsamling. 

 

Efter generalforsamlingen var der traditionen tro lidt til munden og ganen og tid til at tale med de 

andre fremmødte til generalforsamlingen. 

 

 

Som referent: Flemming Deleuran,  

der ved skrivningen genlæste sidste års referat med bemærkning om ”ikke at glemme de brune dræ-

bersnegle, selv om den tørre juli måned (2006 – ikke 2007) har gjort at man kunne forledes til at tro, 

at de var forsvundet”. Ifølge kloge mennesker behøver sneglene ikke engang at blive befrugtet og 

kan nå flere generationer på en sommer, så det hævdes at et enkelt æg om foråret i løbet af sæsonen 

kan blive til op mod 1000 snegle (og selv om det rigtige tal måtte være mindre, bliver de stadig til 

mange). Vær opmærksom på at de lægger små hvide æg – lidt større end kaviar æg – under haveaf-

fald eller i sprækker i jorden eller ved planter og sten. Finder man disse små hvide perler, bør man 

straks samle dem op og fjerne dem evt. hælde kogende vand over. Når de at blive til små snegleun-

ger – og det bliver de med stor sandsynlighed – ser de mere uskyldige ud end de store, men det er 

en illusion! Vi får ikke udryddet sneglene, man kan ved fælles og kun ved fælles indsats holde dem 

nede. 


