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Kære medlemmer 

Der er lidt informationer, som jeg synes I skal have, så derfor et lille kort nyheds-
brev. 

Der er kommet tre køer i Tørvelukke, de er rigtig søde, men er friske og har haft 
stort mod og lyst til at bryde ud af indhegningen og søge selskab med Oles køer. Så 
nu har jeg i samråd med Naturstyrelsen besluttet, at der i en periode bliver åbnet op 
ind til Oles køer, så de alle hjælper med at få afgræsset tørvelukket, hvor græsset er 
blevet meget højt og skal afgræsses nu. Ole har sørget for strømmen ind til sin mark. 
Helle fra Naturstyrelsen, vil snarest slå græsset omkring hegnet i tørvelukket. Så når 
græsset og hegnet er klar til det, vil Oles køer blive lukket ind på hans marker igen. 

Det er en fin løsning Naturstyrelsen  har foreslået - det er deres område, så jeg har 
lyttet og er glad for det fine samarbejde både med dem og Ole. 

Bestyrelsen holdt møde den 6. juni. Her nedsatte vi et lille hurtigt arbejdende 
strandudvalg.  Det er kommet frem, at der er nye planer for trafikken til både Man-
demarke Have og Busene Have. Udvalget vil følge planerne tæt, og prøve at komme 
i dialog med Naturstyrelsen omkring planerne. Vi vil informere løbende omkring ud-
valgets arbejde. 

Coronaen har jo haft stor indflydelse på vores arrangementer her i foråret og som-
meren. Den hyggelige tradition omkring Skt.Hans har vi besluttet helt at aflyse. Men 
den 25.juli vil loppeudvalget afholde loppemarked. Yderligere, besked når vi nærmer 
os. Turen til smeden på Bogø vil blive afholdt. Indbydelse med dato senere. 

Den 1. august afholdes generalforsamling. Indkaldelse kommer senere. 

Jeg vil opfordre til, at hvis nogen af jer har lyst til at vise have, planter eller andet  
frem, i løbet af sommeren, så inviter til et besøg. Bestyrelsen hjælper gerne med at 
lave en indbydelse. 

Rigtig god sommer 

Kærlig hilsen Mette 


