Mandemarke Bylaug
Referat af generalforsamling lørdag den 8. august kl. 15 hos Flemming og Birgit – Busenevej 8
under lindetræets skygge, idet der traditionen tro var sørget for at generalforsamlingen kunne
afholdes i haven. Som sædvanligt var ca. 30 mødt frem.

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 7 møder i årets løb. Så vi synes vi har haft travlt! Der har været mange ting
på dagsordenen.
Men først vil jeg lige kort omtale de forskellige arrangementer vi har haft siden sidste
generalforsamling.
Den 7 september havde vi loppemarked i Birgittes have – der er ved at være en tradition for at gøre
det hver andet år, da det giver et fint bidrag til indtægterne. Lisbeth Brink var meget underholdende
som auktionarius! Tak for det.
I oktober var vi i Geocenter Møn med Ole Eskling og en naturvejleder, der begge bidrog til at gøre
os klogere på fortiden – og vi sluttede af med Oles spændende billeder af vandrefalken i filmlokalet.
I oktober var vi til maleriudstilling på ældrecentret hvor Arne Lindahl havde en fin lille udstilling.
Den 29. november afholdt vi den årlige julestue hos Bitten og Helge med juletræ ved gadekæret og
gløg og kager indenfor. Vi takker alle de aktivt involverede – herunder forskønnelsesudvalget der
om formiddagen havde lave julekranse og hængt dem op forskellige steder i byen.
I marts blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling vedr. Moseprojektet – Referat af mødet
blev udsendt og et senere punkt på dagsordenen er orientering om projektet.
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Den annoncerede sejltur med Discovery til klinten måtte udgå, da der ikke var lagt bøjer ud på det
tidspunkt og skibet derfor ikke måtte sejle ud.
I begyndelsen af maj var vi på en fin stentur langs stranden med geolog Torben Casey. Det var
spændende og vejret var dejligt. I det hele taget har vi været heldige med det i år.
I juni havde Leif inviteret på nattergale-tur i Busene have. Vi mødtes kl. 4 om morgenen og stod i et
helt fantastisk lys på en blomstergul eng med græssende køer. Det var virkelig en stor oplevelse og
nogle helt vidunderlige billeder man fik med sig hjem på nethinden – og nattergalen fik vi også
oplevet.
Lørdag den 20 juni den årlige midsommerfest i Birgittes have med stort fælles spisearrangement,
sange og en finurlig båltale v. Arne Lindahl – også i fint vejr.
Det sidste arrangement var for en uge siden, hvor gik en tur i Mosen. Birgitte fortalte lidt om
moseprojektet og Leif gjorde turen interessant da han jo som nærmeste nabo og sagkyndig kender
dyre- og plantelivet i mosen.
Formanden afsluttede sin orientering om årets arrangementer med at takke alle, der ”har båret og
hjulpet” i årets løb i forbindelse med de usædvanligt mange arrangementer, og opfordrede alle til at
kontakte bestyrelsen med forslag til arrangementer i det kommende år.
Om bestyrelsens aktiviteter oplyste formanden følgende:
På sidste års generalforsamling besluttede vi at se på forskellige ting, bl. a. skulle vi nedsætte en
arbejdsgruppe vedr. en bevarende lokalplan for Mandemarke. Det blev dog droppet da
Mandemarke allerede er med i Kulturatlas Møn som bevaringsværdig, så der var ligesom ikke basis
for at gøre noget lige nu. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var enighed om at
nedlægge udvalget, og der var enighed om at der ikke var behov for yderligere og at nedlægge
udvalget. Formandsberetningen fortsattte:
Noget af det der fyldte mest i efteråret var sagen om Risbækvej-svinefarmen . Vi skrev først en brev
til Vordingborg Kommune for at protestere mod at der blev spredt gylle på arealerne ved
Rakkerbanken, da det ville forstyrre den sortplettede blåfugls muligheder for overlevelse på
Høvblege. Ole Karsholt forsynede os med mange relevante oplysninger via sine kontakter og vi fik
på et tidspunkt et par folk fra Vordingborg Kommune ud og se på kildevæld og orkideer i området.
Vordingborg kommune udfærdigede til sidst en hvidbog hvori indgik vores bidrag til protesterne,
som man dog i første omgang affærdigede.
Da den endelig godkendelse forelå blev vi først meget glade for at se at området ved Høvblege ikke
indgik i gylleudsprednings arealerne, da man var i tvivl om skadevirkningerne! Senere opdagede vi
så at der er et hul i loven som gør at landmanden kan bytte med en anden, der ikke har dette forbud,
og at man ikke i øvrigt ikke agtede at ændre på loven for at lukke hullet!
Det andet vi skulle se på var trafikregulering i Mandemarke. Vi skrev et brev til Vordingborg
Kommune med forskellige (syntes vi selv) gode begrundelser for at nedsætte hastigheden til 40 km/t
gennem byen. Kommunen svarede at hvis hastigheden skal ned under 50 er det et krav, at der skal
etableres fartdæmpende foranstaltninger – bump eller chikaner. Efter at have vendt sagen med
politiet mente man at ulemperne var større end fordelene. Vi er foreløbig ikke gået videre med
sagen. Der blev i den forbindelse fremsat en række tilkendegivelser og synspunkter fra
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generalforsamlingen om behovet for trafikregulering, og debatten mundede ud i en opfordring fra
generalforsamlingen til bestyrelsen om at arbejde videre og presse på med henblik på at få nedsat
trafikhastigheden gennem byen (i lighed med f.eks. Sømarke og Ullemarke – referentens tilføjelse).
Så er der renovationssystemet / affaldssituationen. I begyndelsen af 2009 fik vi jo nye
affaldsbeholdere – og der har været mange klager i den forbindelse. Jeg kontaktede dels
kommunens tekniske afdeling og dels vognmanden. Vi kan ikke blive enige om, hvorvidt
affaldsbeholderne vælter af sig selv i stormvejr eller om skrællemændene lægger dem ned de steder
hvor husene ikke bliver benyttet så meget. Men vi har i hvert fald bedt dem om ikke at lægge dem
ned. Jeg kan se rundt om på Møn at man er begyndt at bygge små stativer, så de ikke vælter (de er
jo for lette). I den sidste ende er det fra kommunens side et spareprojekt, der ikke helt passer til de
små veje i f.eks. Mandemarke hvor der jo ikke er flisebelagte gange overalt.
Med hensyn til storskald er der også nye retningslinier og jeg anbefaler at man henter en folder og
sætter sig grundigt ind i de nye regler, så byen ikke som i begyndelsen flyder i uafhentet affald.
Flere parceller må f.eks. ikke lægge deres affald i én bunke uden at skrive et skilt med nummer på,
da de kun henter et vist antal per hus!
Forsamlingen godkendte og takkede for formandens beretning.
Til formandens sidste bemærkning kan tilføjes, at på Vordingborg Kommunes hjemmeside kan man læse
nærmere om affald, både stort og småt, ved at følge linket:
http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11133
Specielt om storskrald kan oplyses, at det skal sorteres i følgende typer: Brændbart affald, ikke brændbart
affald, jern & metal, hårde hvidevarer og elektronik. Der medtages max. 6 enheder/sække/bundter. Hver
enhed må max. veje 25 kg og måle 2 x 1 m. Mindre ting skal bundtes eller samles i klare sække. Haveaffald
og grene til flis hentes IKKE, men kan komposteres eller afleveres på genbrugsstation.

3. Kassereren fremlagde revideret regnskab, som har været omdelt
Revisor gennemgik i kassererens fravær det smukke regnskab, som efter berigtigelsen af nogle
forståelsesproblemer, blev godkendt.

4. Orientering om moseprojektet.
Der blev især ved Birgitte men suppleret af Ole givet en meget grundig gennemgang og orientering
om moseprojektet, som udvalget havde arbejdet videre med efter vedtagelsen på den ekstraordinære
generalforsamling, jfr. tidligere udsendt referat.
Ved skrivelsen af dette referat kan tilføjes det glædelige, at der siden generalforsamlingen allerede
er indløbet positive tilsagn eller givet bevillinger fra flere af de forskellige instanser/myndigheder
der er ansøgt.
Projektets gennemførelse forudsætter dog tilslutning fra samtlige (alt eller intet) og forventes
gennemført til vinter, forudsat der er sikkerhed for de nødvendige penge, men der vil dog i et vist
omfang være mulighed for at tilpasse projektet til bevillingernes størrelse. Birgit har fået etableret
det formelle til administrationen af projektet, idet myndighederne (herunder Skov- og
Naturstyrelsen) ikke selv vil forestå dette, og Jørgen vil med sin baggrund som revisor sikre at
bogføring og regnskab bliver udført, så myndighedernes krav opfyldes.
Det bemærkes hertil at projektet for at opfylde myndighedernes krav til sådanne projekter også
forudsætter at Mandemarkes bylaug lægger 1.000 timers arbejde i hele projektet! Det er derfor
vigtigt at alle aktive deltagere og støtter af projektet registrerer deres tidsforbrug, så de kan
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indberette timetal til bestyrelsen. (Referenten tilføjer at alene med det store arbejde som Birgitte,
Ole og Leif allerede har udført, må vi være godt på vej).

5. Kommende aktiviteter og
6. Arbejdende udvalg for den kommende sæson nedsættes
Julearrangementet bliver i år den 21. november for at undgå at lappe over 1. søndag i advent, hvor
mange også har andre arrangementer.
Da der på Møn er kommet flere vingårde, vil Bitten forsøge at arrangere et besøg.
Sejlturen til klinten med Discovery vil blive forsøgt gennemført i næste sæson.
Forskønnelsesudvalget (som af historiske årsager kun er aktivt omkring om vinteren omkring jul) er
åbent for alle men består i alt fald af: Lone, Marianne Søndergaard, Birgit Richtland, Bitten og Erik.
Midsommerudvalget (Skt. Hans 2010): Marie (tovholder), Birgitte, Helge, Erik, Arne, Jørgen K.,
Mikkel og Ole E.
Da Mandemarkes Bylaugs marked som afholdes hvert andet år sørger for at der kommer penge i
bylaugets kasse, mindes alle allerede nu om at begynde at lægge gode og egnede ting til side til
afholdelsen til sommer 2010. Markedsudvalget er i øvrigt: Michael (tovholder) samt Bitten, Elise,
Birgitte og Erik.

7. Kontingent næste år
Det besluttedes at fortsætte et sidste år med 50 kr. pr. husstand, men generalforsamlingen
tilkendegav positiv stemning for forhøjelse næste år til 100 kr. om året pr. husstand.
De fleste tilstedeværende på generalforsamlingen indbetalte deres kontingent for 2009/2010 kontant
på generalforsamlingen.
Alle øvrige der gerne vil være medlemmer og modtage indkaldelser i næste sæson skal indbetale
deres kontingent til Lone på Rakkerbanken 2. Hvis ingen er hjemme kan man lægge penge samt
seddel med indbetalers navn og adresse.
Alternativt kan der indbetales på foreningens konto i Nordea Reg. 0056 konto 8974 884 632 – husk
i meddelelsesfeltet at anføre navn og adresse.
Kontingent forudsættes indbetalt senest 4 uger efter modtagelsen af dette referat. Ellers bliver man
efter vedtægterne slettet af medlems- og postlisten. Alternativt må man betale rykkergebyr 100 kr.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
På valg til bestyrelsen i år var Arne, Leif og Lone, som alle var parate til genvalg - og alle blev
genvalgt med applaus.
Bestyrelsen består herefter af:
Birgit Deleuran (formand). Bestyrelsen konstituerede sig med Lone Hansen som næstformand.
Envidere Birgitte Steen Jørgensen, Ole Rasch, Ole Eskling og Leif Søndergaard.
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Som kasserer og revisor blev valgt henholdsvis Lone Hansen og Jørgen Knuthsen.

10. Evt.
Der udspandt sig en længere drøftelse om holdningen til den helikopter-rundfart som i denne
sommer har foretaget ture fra molen på Klintholm Havn over Høje Møn til Møns Klint. Med
referentens eget ord harmonerer helikopteren ikke just med ”lyden af stilhed” som man bl.a. har
forsøgt at markedsføre Møn med overfor turister. Det blev også påpeget at den film der sidste år
blev lavet om Møns Klient fra helikopter måske er årsagen til at der i 2009 ikke har været ynglende
vandrefalke ved Klinten. De beboere som i sommer har haft gæster med til strandene ved Klintholm
Havn har også besluttet ikke at gøre dette på grund af larmen fra helikopterens starter og landing,
når man vidste det var dage det kunne forekomme. En generel rundspørge til samtlige deltagere på
generalforsamlingen viste at 50% positivt synes at helikopteren er et meget forstyrrende element,
som bestyrelsen opfordres til at indsende klage over til Luftfartsstyrelsen – på samme måde som
man havde protesteret imod gyllespredningen.
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. Referenten bemærkede at der blev både spist og talt
meget grundigt.
Referent Flemming Deleuran

Dette referat er udsendt pr. mail til alle som har oplyst deres mailadresse til bestyrelsen.
Alle der har eller får mailadresser, som kan benyttes til information fra Mandemarke Bylaug
anmodes om at sørge for at bestyrelsen (Lone) hele tiden har de korrekte adresser.
Referatet (og sendere udsendelser) omdeles endnu et år i postkasserne i Mandemarke hos dem der
ikke har oplyst bestyrelsen om en mailadresse..
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