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Kære alle
Et lidt forsinket, men et stort og kærligt ønske om et godt nytår til alle i Mandemarke.
Selv om det kun er februar, så pibler det op ad jorden med forårstegn, det bliver
vist heller ikke i år, vi får rigtig vinter.
Bestyrelsen er i fuldgang med at få lavet et godt program for årets aktiviteter. Det
er ikke helt på plads endnu, men vi sender datoerne på det, der er på plads, så I
allerede kan sætte kryds i kalenderen.
10.-11. januar

Malekursus hos Birthe Jarlbæk. Er afholdt med stor succes.

17. marts

Glaskursus hos Mette Folmer

28. April

Naturvandring med Leif Søndergaard

17. juni

Naturens spisekammer. Vi har arrangeret en tur med naturvejleder Katrine Skov

23. Juni

Skt.Hans hos Birgitte Steen Jørgensen

11. august

Generalforsamling

20. oktober

Lars Gudman holder foredrag om Ellehammer.

2.december

Julekomsammen

Når tiden nærmer sig de enkelte arrangementer, kommer der mere information ud
til jer.
Bestyrelsen har haft travlt med at forholde os til Scavenius’s ønske om at udstykke 4 grunde i Mandemarke. Vi har tidligere sendt en længere skrivelse til jer omkring sagen. Flemming Deleuran er tovholder og har gjort et stort stykke arbejde
og er rigtig godt inde i hele sagen.
Den 8. februar havde nogen af os fra bestyrelsen møde med Peter Scavenius
omkring hans ansøgning om tilladelse til at udstykke de fire grunde og bebygge
dem.
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Det var et positivt møde, hvor vi fik talt sagen igennem og hørt hinandens synspunkter. Vi var meget enige om, at der skal passes på Mandemarke og at der skal
være krav til de huse, der må bygges i fremtiden.
Konklusionen på mødet blev, at køberne af alle grundene skal bindes op på,
hvordan husene skal placeres og udformes arkitektonisk, således at der er sikkerhed for at der bliver taget hensyn til kulturmiljøet. Der var enighed om, at der skal
laves en lokalplan for de to grunde på Skovstrædet.
Vi vil arbejde videre på at få udarbejdet en lokalplan for hele byen.
Den 20. februar har Fredningsnævnet besigtiget forholdene sammen med repræsentanter for Naturfredningsforeningen. Flemming deltog som repræsentant fra
bylauget.
Det er en vigtig sag, som vi følger tæt. Jeg tror, man har bemærket, at Mandemarke bylaug er vidende og godt forberedte og ikke lige til at løbe om hjørner
med.
Vi vil sørge for at holde jer orienteret, når der sker noget nyt.
Sagen omkring camping på stranden og shelteren i Mandemarke Have er blevet
taget alvorligt. Omkring shelteren har Naturstyrelsen sat tre skilte op om, hvordan
det er tilladt at bruge shelterpladsen.
Fredag den16. februar gik Mette med en repræsentant fra lokalrådet en tur langs
standen, fra Båndhøjvej til Mandemarke Have, for at lokalrådet kunne få et indtryk
af, hvad det handler om, når vi siger, at standen belastes af de mange overnatninger med telt, der finder sted i sommerhalvåret. Selvfølgelig er alle velkomne til
at komme og nyde vores herlige natur her ude på Øst Møn.
Når vi trækker så mange ud i naturen, er det vigtigt, at der er både toilet og affaldsordninger, samt adgang til brænde, så det ikke går så hårdt ud over hegn og
træer, som tilfældet er ved shelterne i Mandemarke.
Vi er vidende om, at der er planer om en shelterplads på Gurkebakken og at der
tales om, at der også er planer om at opføre en i Busene Have.
Mange hilsner
Mette Folmer

