MANDEMARKE BYLAUG
NYHEDSBREV
OKTOBER 2016
Så er efteråret kommet - gæssene græsser på marken og fylder luften og vi
får det regn vi har sukket efter.
Bestyrelsen har været samlet og har konstitueret sig:
Formand:
Mette (valgt på generalforsamlingen)
Næstformand:
Lone
Kasserer:
Jørgen
Sekretær:
Elise.
Bestyrelsen siger tak for en hyggelig generalforsamling.
Aktivitet
Vi er i fuld gang med at få årets arrangementer på plads. Der mangler lidt
endnu, men så snart det er klar, sender vi datoer ud.
Det vi har i støbeskeen - ud over traditionerne - er et besøg hos Birthe
Jarlbæk, en rundvisning på Liselund og en stentur. Vi har prøvet Bisca, men
de tager ikke mod besøg.
Tørvelukket
Vi har afholdt et meget positivt møde med Naturstyrelsen omkring pasningen
af Tørvelukket fremover.
D.26.oktober
vil vi invitere alle til en arbejdsdag i Tørvelukket fra Kl. 9.00
Der skal ryddes op og Naturstyrelsen møder op med maskiner og mandskab,
så vi i samarbejde med dem kan få ryddet og gjort klar til 5 gallowaykøer,
som skal afgræsse området det næste år.

Ordningen er i samarbejde med Naturstyrelsen, Græsningsforeningen Høje
Møn og græsningsforeningens hyrde. Det er de køer, der bl.a. går ude i
Jydelejet.
Vi låner køerne af græsningsforeningen. De kan stort set passe sig selv, men
skal tilses og det vil der komme en plan for. Vi prøver ordningen i et år.
Bestyrelsen undersøger, hvordan vi som bylaug kan blive medlem af
græsningsforeningen. Ellers kan vi kun anbefale, at de enkelte medlemmer
selv melder sig ind i foreningen - man får mulighed for en gang om året at
købe noget rigtig godt kød.
Vi håber, vi ser så mange af jer som muligt d.26.10. kl.9.
Medbring gerne redskaber, river, grensakse i alle størrelser m.m.
Husk kaffe på kanden og evt. en madpakke. Bestyrelsen sørger for kage, øl
og vand.
Vi mødes uanset vejret.
Kontingent
Til de medlemmer, der endnu ikke har fået betalt kontingent for 2016/17 vil vi
minde om indbetaling af kr. 100,00 pr. husstand til foreningens bankkonto:
5328 0717733 – husk at angive navn og angivelse af, hvilken bolig det
drejer sig om.
Mange hilsner fra bestyrelsen
Mette og Elise.
P.S
Vil du se billeder fra årets arrangementer? Klik på linket herunder:
http://mandemarke.dk/?page_id=5636
Og nu, hvor du er på vores hjemmeside, kan du klikke lidt rundt og fx læse
om dit eget hus:
http://mandemarke.dk/?page_id=39

