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Kære alle medlemmer i Mandemarke Bylaug  

Bestyrelsen har haft 2 møder i det nye år. Vi er i fuld gang med at få styr på nogle rigtig 
gode arrangementer for bylauget. Det hele er ikke på plads, men vi vil gerne give jer dato-
erne for dem, der er fastlagt. 

6. april Besøg på Damsholte Observatorium. 

18. maj Besøg af Vagn Hansen som fortæller om gamle dage (læs invitationen 

her på hjemmesiden) 

30. maj Tur i Bakkerne med Leif 

22. juni Sct. Hans 

20. juli Loppemarked 

  3 .aug. Generalforsamling. 

24.aug. Havebesøg hos Lone Gotfredsen.  

Der bliver mulighed for at se Lones imponerende Mammut plante.  

Jeg kan kort nævne de øvrige arrangementer vi arbejder på: 

En lidt længere sejltur til klinten 

Et førstehjælps kursus. 

Virksomheds besøg på Bisca. 

Forårs klargøring af Tørvelukket. 

Stentur ved Klinten – hvis nogen kender en, der kan guide på en sådan tur så kontakt me-
get gerne Lone Gotfredsen. 

Ellers kan vi fortælle, at vi afventer, at klagesagen omkring udstykningerne, bliver afgjort. 
Det er nu et år siden vi sendte klagen og fik af vide, at det kunne tage op til et år. 

Vi var blevet lovet, at der ville blive sat en trafik måling op omkring Mandemarke. Desvær-
re er den mand, vi havde så god kontakt til, ikke længere ansat i kommunen, og der er 
ikke ansat en ny i stedet for, så det kan have lidt længere udsigter end vi havde håbet, 
men vi arbejder videre. 

http://mandemarke.dk/wp/wp-content/uploads/2019/04/Invitation-til-Vagn-Hansen.pdf
http://mandemarke.dk/wp/wp-content/uploads/2019/04/Invitation-til-Vagn-Hansen.pdf
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Jeg vil opfordre jer til, hvis I ikke allerede gør det, at gå ind på Mandemarkes hjemmeside, 
der sker hele tiden nye ting. Flemming er virkelig flittig, hjemmesiden er meget besøgt. 

Ved sidste generalforsamling kom jeg med et ønske, om der var en, der kunne tænke sig 
at komme i bestyrelsen og så til august overtage formandsposten. Jeg har siddet i 5 år, 
det har både været sjovt, hyggeligt og lærerigt, en god måde at følge med i hvad der sker i 
området omkring os. 

Vi har I bestyrelsen henvendt os til flere, men indtil nu er der ingen, der har ønsket at over-
tage posten.- så hvis du enten selv kunne tænke dig det eller har et forslag til en, så kon-
takt mig. 

På generalforsamlingen var der et forslag om, at interesserede medlemmer kunne slå sig 
sammen om at ansætte en alt mulig mand nogle timer om måneden.  

Jeg kender en lokal mand, Henrik Hansen, der har lavet et firma, der netop laver denne 
slags opgaver, jeg kan kun anbefale ham på det varmeste.  

Firmaet hedder Hansen og Hansen. 

Kærlig hilsen Mette 

 


