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Kære alle medlemmer af Mandemarke bylaug. 

Så er det blevet november og efterhånden flere måneder siden vi 

afholdt generalforsamlingen i august. 

Bestyrelsen har mødtes et par gange og er i fuld gang med at få nogle 

gode arrangementer op at stå i 2022. 

Der er sendt en juleinvitation ud til lørdag d.27.11., hvor vi håber at 

kunne samles så mange som muligt både formiddag og eftermiddag. 

Fredag d.26.11 er der en forestilling på Teater Møn. Det kunne være 

hyggeligt, hvis jer der har lyst og tid bestilte billetter til denne dag, så vi 

mødtes omkring forestillingen.  

I bylauget har vi flere udvalg, der laver lidt af hvert. Vi har lavet en kort 

beskrivelse af hvert udvalg. Alle udvalg er åbne og vi vil meget gerne 

have flere med i udvalgsarbejdet, det er vigtigt for livet i Mandemarke. 

En kort beskrivelse af udvalgene: 

MIDSOMMERUDVALG 

Birgitte S.J. (tovholder) Bitten og Helge Eskling, Erik Hansen, Lone 

Gotfredsen, Claus Rasch, Leif Søndergård, og Torben Schultz. 

Udvalget indkaldes til et møde ca.3 uger før midsommerfesten. Her 

fordeles arbejdsaftalerne med indkøb, indbydelse som udsendes via 

bylaugets sekretær, gril, borde, stole og teltrejsning. 

Det besluttes, hvem vi spørger vedr. fest og båltaler. 

Om formiddagen på selve festdagen gør udvalget festpladsen klar. 

Dagen efter samles udvalget for at pakke telt m.m. ned.  

 



SØUDVALGET 

Leif Søndergård (tovholder) Birgitte S.J., Lars Gudman, Niels Sandøe, 

Mette Folmer. 

Søudvalget tilser og passer gadekæret og området omkring 

Tørvelukket. Udvalget samarbejder med NT og tager initiativ til 

arbejdsdag for bylauget, mindst en gang om året. 

KUNSTUDVALGET 

Mette Folmer (tovholder), Jørgen Knuthsen, Elise Baandhøj. Vi har 

afholdt fælles udstilling et par gange, hvor medlemmerne i bylauget 

viser det de arbejder kreativt med. 

HJEMMESIDEUDVALGET 

Birgitte S.J. og Flemming Deleuran. Flemming lægger et stort arbejde i 

at udvikle vores hjemmeside: Mandemarke.dk. Han modtager gerne 

inspiration og gode ideer fra bylauget. 

STRANDUDVALGET 

Mette Folmer (tovholder), Birgitte S.J. Lars Gudman, Per Røgild, Ole 

Karlsholt, Elise Båndhøj. 

TRAFIKUDVALGET 

Birgitte Dansgaard.  Birgitte sørger for at vi får en trafik tælling i 

Mandemarke, så det kan bevises at der bliver kørt meget stærkt og 

der er en stigende trafik igennem byen. 

JULEUDVALGET 

Lone Gotfredsen (tovholder), Bitten Eskling, Birgit Richland, Birgitte S.J. 

Anni Voller, Bente Bahr. Claus Lenvig og Per Røgild henter juletræet. 

LOPPEMARKEDUDVALGET 

Lone Gotfredsen, (tovholder), Bitten Eskling, Birgit Richland, Bente Bahr, 

Margit Petersen, Anni Voller, Elise Baandhøj. 

Bylauget afholder loppemarked hvert andet år, overskuddet går til 

bylauget.  

Mange kærlige hilsner  

Mette 


