MANDEMARKE BYLAUG
Generalforsamling, lørdag den 5. august 2017
Afholdt hos Niels Sandøe
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Erik blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen rettidigt indvarslet - sendt pr. mail den 8. juli - og da
de tilstedeværende var enige, erklærede dirigenten generalforsamlingen for
lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Jeg læste mit eventyr fra sidste år, og tænkte om jeg skulle fortsætte det …
men det bliver ikke i dag .. man skal være i en særlig stemning, når man skal
fortælle eventyr….
Jeg vil, som formand, eller olderfrue eller borgmester - posten har mange navne - samle lidt op på året der er gået.
Bestyrelsen har holdt 4 møder i året, det er altid nogle hyggelige og seriøse
møder, jeg kan kun sige gode ting om den bestyrelse, den er arbejdsom, hyggelig og sjov at være en del af. Jeg kan kun anbefale, at man melder sig, når vi
kommer til det punkt. Vi kan godt bruge ny inspiration og kræfter. Nogle af os
har siddet i bestyrelsen i mange år, så det er godt, når der kommer nogle nye,
der på et tidspunkt kan have lyst til at tage over.
Ind imellem kan jeg godt være lidt træt af at skulle til møde, men jeg kommer
altid glad og tilfreds hjem efter et bestyrelsesmøde …. de er ikke spild af tid.
Hoveddelen af vores arbejde går med at få nogle arrangementer til glæde for
bylauget op at stå, men det sociale er en vigtig del af møderne, der bliver holdt
øje med hvordan alle har det, på en meget positiv og omsorgsfuld måde. Det
har været en rigtig god oplevelse at følge med i, hvordan der blev passet på Jan
Warre, som så fik fred i foråret. Det er en af grundene til jeg tænker det giver

mening at bo på landet og være aktiv i det nære. Torben i Strædet blev syg, og
vi fik sendt en buket fra bylauget .
Denne hjælpsomhed og menneskelighed er med til, at så kan vi også bære de
uenigheder der altid vil opstå, men de kommer ikke til at overskygge fornøjelsen ved at være en del af en landsbys fællesskab.
Vi har haft nogle rigtig gode arrangementer.
Stenturen i april var helt fantastisk. At tænke sig at der ugen inden skete et
skred 100 meter fra nedgangen fra fyret, det var spændende at have Sacha
med som guide. Hun kunne fortælle om alle de ting der kom frem. Sådan en
tur kunne vi sagtens gentage, man bliver da aldrig færdig med at søge og finde
fossiler.
Vi var til et hyggeligt og spændende besøg hos Birthe Jarlbæk. Der kom ikke så
mange, men os der var der, blev på fineste måde indført i den kongelige porcelæns fabriks historie og teknikken og tankerne bag diverse mønstre, samt et
fint indblik i Birthes blomstermaleri.
Vi havde igen en rigtig fin udstilling med Mandemarke kunst, det er en fornøjelse at lægge lokaler til og få den gode stemning ned til os, så stor tak til alle
deltagere, vi gør det gerne igen.
Jul og Skt. Hans var som altid godt besøgt og meget vellykkede, jeg kan kun
igen og igen, sige stor tak til Helge, Bitten og Birgitte, som år efter år lægger
hus og have til. Det er en rigtig god tradition som er med til at binde os sammen. Jeg ved, at det er noget man taler om her på øst, at Mandemarke har de
to gode traditioner, og hvor heldige vi er.
Lopperne besluttede at lave loppemarked allerede igen i år - det skulle først
have været næste år - men de havde lige pludselig så mange ting, bl.a. fra Jan
Warres hus. Tusinde tak til det udvalg, som gjorde et kæmpe stort arbejde med
at få tingene samlet, rengjort og sat op - og tak til auktionarius, jeg kunne desværre ikke selv deltage, men jeg har hørt at Niels gjorde det fantastisk, og var
med til, at der kom så mange penge ind. Det var hovedsagligt folk fra bylauget
der kom, udvalget havde sat en annonce i avisen, men der er jo loppemarked
på hvert et hjørne på Møn, så det drukner nemt.
Der er tre arrangementer her i efteråret, de to er planlagt: d. 9.sep. ølbrygning
hos Lotte Vinge og d.23. sep. Besøg på Liselund Slot. Og så er der et i støbeskeen. Det er Birthe Jarlbæk, der har til budt at afholde et blomstermale kursus
over to dage, til halv pris og kun for bylauget. De to sidste arrangementer er

der begrænset deltager antal, 20 til Liselund og 8 til Birthe Jarlbæk, så når invitationerne kommer ud til jer, er det først til mølle - lidt svært, men bestyrelsen
har besluttet at afholde disse 2 aktiviteter på trods af, at alle ikke kan komme
med.
Alle udvalgene har gjort et stort stykke arbejde.
Sidste år, nedsatte vi et gylleudvalg. Bestyrelsen blev enig om, at vores opmærksomhed har hjulpet, der har slet ikke været de lugtgener i år. Men stadig
beder vi om, at alle er opmærksomme og skriver og tager billeder, hvis der sker
udkørsel af gylle, hvor det ikke er lovligt. Jeg tænker at gylle patruljen har gjort
en forskel.
WWW udvalget, har lavet et kæmpe stykke arbejde med hjemmesiden. De får
mange tilbagemeldinger fra folk der har været inde på siden. Den er blevet så
flot og det er utroligt, hvad I har fået sat op. jeg kan kun opfordre til at gå ind
på siden og kigge. Tak til udvalget.
Der er kommet tre søde galloway køer i Tørvelukket. Lige nu er de lukket ind
på Oles mark for at græsset kan gro lidt, så der igen er mad nok til dem. Køerne
er udlånt af Græsningsforeningen, og det er hyrden der har tilsyn med dem.
Derudover tilser Ole og Birgitte dem dagligt. Det fungerer så fint, og vi har et
godt samarbejde med Naturstyrelsen via Mikkel Bornøe. Der har været fin opbakning til de to arbejdsdage i området, for at gøre klar til køerne.
Jeg har lige skrevet til Mikkel Bornøe - på bestyrelsens vegne. Vi vil opfordre
til, at der bliver skiltet tydeligere ang. de sjældne planter i Høvblege og hele
området, at de er fredede og folk ikke må tage frø eller plukke dem. Vi oplever
at der aldrig har været så mange mennesker i området og at det kan mærkes
på naturen.
Der er kommet meget mere turistliv på Østmøn, inden for de sidste par år. Det
er jo godt nok, da det er en vigtig levevej for mange, men det kan også bekymre. Det er vigtigt, at vi som bor her kan følge med og har en holdning til det.
Det er vigtigt, at vi er med i udviklingen og bliver hørt.
Jeg kan godt blive lidt træt, når jeg kommer på stranden om morgenen, når
solen skinner. Så er der teltlejr hele vejen fra Mandemarke haver til Båndhøjvej. En dag talte jeg mere end 10 telte, og det er området slet ikke rustet til.
Der er hverken toiletter eller bålpladser til det, og det ses på området. Jeg
tænker på det som et arbejdspunkt for bestyrelsen i det næste år, sammen
med hastigheds begrænsning igennem Mandemarke, hvor trafikken er tiltagende og der bliver kørt alt for hurtigt.

Jeg vil takke alle for et godt år i Mandemarke, dejligt at så mange bakker op om
aktiviteterne.
Bemærkninger til formandens beretning:
Det blev diskuteret hvorvidt det er lovligt at campere og overnatte i telt på
stranden samt om vi skal agere som ”politi” og anmelde folk, hvilket der var
enighed om, at vi ikke skal. Efterfølgende har Leif undersøgt reglerne for overnatning på stranden: Iflg. hjemmesiden "vildmarksbassen.dk" man må gerne
overnatte på stranden, men ikke slå telt op (ophold max en dagslængde). I statens "fri-teltsskove", som bl.a. omfatter Busenehave, må man gerne overnatte
én nat, men kun slå max to telte op, som ikke må være større end 3-mands telte, og der må ikke tændes bål med mindre der er en bålplads (som Naturstyrelsen har lavet nogle steder).
Der var også forslag til, hvorledes man kan få folk til at køre langsommere
igennem Mandemarke. Her blev nævnt skilte med legende børn, politimotorcykel i pap og chikaner.
Formandens beretning blev godkendt med akklamationer.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Jørgen gennemgik regnskabet i store træk. Regnskabet var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 2.144,-.
Aktiver i banken pr. 30. juni 2017: kr. 7.568,-.
På spørgsmål til regnskabet om udgifter til vedligeholdelse af hjemmesiden,
blev det oplyst, at udgifterne til dette ligger på omkring kr. 300,- pr. år.
Regnskabet blev godkendt med akklamationer.
4. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslog et uforandret kontingent på kr. 100,00 pr. husstand.
Kontingentet blev godkendt.
Til alle, der vil være medlem i 2017/2018, som endnu ikke har betalt ved modtagelsen af dette referat, kan indbetaling ske til bankkontoen for Mandemarke
Bylaug: 5328 0717733 – husk at angive navn og kort angivelse af, hvilken bolig det drejer sig om.

5. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen
a.Nye medlemmer uden for Mandemarke
Flemming Deleuran præsenterede sit forslag om optagelse af Sasja Nordbrandt/Emil Carlsen, Den gamle Klintemølle (Minkfarmen) som medlem af
Mandemarke Bylaug. Optagelsen blev godkendt.
Reglerne for optagelse af nye medlemmer uden for Mandemarke blev debatteret og det blev besluttet, at bestyrelsen skal udarbejde oplæg til afgrænsning
af området, hvorfra der kan optages nye medlemmer. Oplægget skal godkendes på næste generalforsamling, idet det kræver en vedtægtsændring.
b.Opsætning af bænk på Kongsbjerg
Jørgen Knuthsens forslag om opsætning af en bænk på Kongsbjerg er i mellemtiden blevet overtaget af Ole Eskling og en ven.
Dette medførte forslag til opsætning af bænke andre steder. Bestyrelsen blev
anmodet om at komme med forslag til hvor nye bænke evt. skal placeres.
6. Valg af formand og øvrig bestyrelse
Følgende var på valg: Birgitte S.J., Jørgen, Stine, Lone, Elise. Stine ønskede ikke
genvalg – de øvrige var villige til genvalg.
Mette blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
Sofie Voller og Lars Gudman Pedersen blev valgt som suppleanter – begge med
akklamation.
7. Valg af revisor samt udvalg – jul, midsommer, loppemarked m.fl.
Birgit Deleuran blev genvalgt som revisor.
Udvalg:
Juleudvalg:
Består af: Marianne Søndergaard(tovholder) Bitten Eskling, Birgit Richland, Marianne Søndergaard, Helga Kølmel og Anne Grethe Lindahl.
Midsommerudvalget:
Består af: Birgitte Steen Jørgensen (tovholder), Bitten/Helge Eskling, Arne Lindahl, Jørgen Knuthsen, Lone/Erik Hansen, Lone Gotfredsen, Erik Høvring.
Udvalget blev suppleret med Erik Høvring.
Loppemarkedudvalget:
Består af: Lone Gotfredsen(tovholder), Bitten Eskling, Birgit Richland, Margit
Petersen, Elise Baandhøj. Udvalget blev suppleret med Margit Petersen.

Søudvalget:
Består af: Niels Sandøe(tovholder), Birgitte Steen Jørgensen, Per Røgild, Birgitte Dansgaard og Lars Gudman Pedersen. blev suppleret med Lars Gudman Pedersen.
Kunstudstillingsudvalget:
Består af: Mette Folmer (tovholder) Anne Grethe Lindahl, Jørgen Knuthsen,
Elise Baandhøj.
Mette vil spørge Søren Winther om deltagelse i udvalget.
Gylleudvalget:
Består af: Ole Karsholt, Leif Søndergaard, Bitten og Helge Eskling, Anne Grethe
Lindahl, Lone Gotfredsen, Mette Folmer, Elise Baandhøj.
Ole Karsholt og Leif Søndergaard er tovholdere.
Flemming Deleuran er tilknyttet udvalget som juridisk konsulent.
Udvalget fortsætter.
Hjemmesideudvalget
Består af: Birgitte Dansgaard, Birgitte Steen Jørgensen, Flemming Deleuran.
Udvalget fortsætter.
Generelt:
Formanden opfordrede alle til at tilmelde sig et udvalg, som de ”brænder” for.
8. Eventuelt
Birgitte S.J. orienterede om en kunstudstilling i Tørvelukket den 2. og 3. weekend i september arrangeret af Helene Sandegaard.
Flemming orienterede om næste arrangement: Ølbrygning hos Lotte i Busemarke. Pris for deltagelse Kr. 50,- pr. person. Invitation vil blive fremsendt.
Birgitte D. forespurgte om der var interesse for besøg hos Møn Is. Det koster
kr. 70,- pr. person. I prisen er der inkluderet smagsprøver. Interessen blandt
deltagerne for dette besøg var ikke stor.
Flemming foreslog udsendelse af nyhedsmail – nyt fra hjemmesiden – til interesserede medlemmer. Det blev foreslået at sende nyhedsmailen til alle medlemmer, som så selv kunne vurdere, om de var interesseret i at modtage denne mail fremover.

Mette orienterede om aktiviteterne i Østerpol – bl.a. kor, strikkeklub, læseklub
og film og opfordrede medlemmerne til at følge med i initiativerne her.
Arne forespurgte om mulighed for at medbringe fuldmagt fra et medlem, der
ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Iflg. Vedtægterne
kan hvert medlem medbringe 2 fuldmagter pr. husstand.
Peter Kræmmer orienterede om sin henvendelse til Vordingborg Kommune om
dels sin naboejendom (Edith og Verners bolig) og Helmo’s hus overfor. Peter
Kræmmer havde fået oplyst, at VK var villige til at skyde penge i istandsættelsen af Helmo’s hus. Her kunne Niels oplyse, at VK f.eks. med hensyn til Jan’s
hus vil betale halvdelen af et nyt stråtag samt halvdelen af udgifterne til nye
vinduer mod Busenevej. Med hensyn til Edith og Verner’s bolig, var der oplysninger om, at Scavenius, der ejer huset, muligvis er interesseret i at sælge det.
Arne og Leif foreslog, at bestyrelsen tog del i debatten om istandsættelse af
Helmo’s hus.
Mette opfordrede deltagerne til at komme med forslag til nye aktiviteter. Niels
foreslog en gentagelse af orkide-/blomsterturen.
Ole takkede bestyrelsen og udvalgene for deres store arbejde – ”sågar en havørn har man formået at få til at svæve over forsamlingen”.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for
hans indsats samt takkede Niels for at lægge hus og have til generalforsamlingen.
Referent: Elise Baandhøj, den 9. august 2017
Til orientering var 19 husstande repræsenteret ved 31 deltagere

