NYHEDSBREV MANDEMARKE BYLAUG
OKTOBER 2020
Kære alle bylaugs-medlemmer
Tak for en god generalforsamling, det var dejligt at se så mange af jer.
Bestyrelsen har haft sit første møde og har konstitueret sig:
Formand Mette Folmer.
Næstformand Lone Gotfredsen
Kasserer Jørgen Knuthsen
Sekretær Elise Baandhøj
På generalforsamlingen kom der flere punkter op, som vi tog stilling til på vores møde.
Punkterne var støj fra diverse Havemaskiner. Vi tror, alle lyttede og nu overvejer
tidspunkterne for brug af diverse havemaskiner. Vi besluttede, at vi ikke vil gøre mere ved
det.
Der kom et forslag om at få billeder på medlemslisten. Det kunne være en god ide, men en
stor opgave, som vi valgte ikke at prioritere at bruge tid på, da der lige nu er rigeligt at tage
sig af.
Telt - vi køber et nyt telt til foreningen og synes ikke det er en god ide, at det kan lånes af
medlemmerne. Det slider på teltet, som vi synes skal holde i mange år.
Og så vil vi sige stor tak til Flemming Deluran, der trådte ud af bestyrelsen. Flemming har
gjort et stort stykke arbejde og vil heldigvis fortsat tage sig at vores hjemmeside, hvilket vi
er rigtig glade for.
Flemming har også stået for klagesagen i forhold til godsets udstykninger i Mandemarke.
Der er nu kommet en afgørelse, så godset har nu fået tilladelse til at udstykke de 4
grunde. Flemming har gjort et stort stykke arbejde, der nu er afsluttet. Bestyrelsen har
skrevet til borgmesteren og bedt om et møde ang. vores ønske om en byplan. Vi vil høre
nærmere ……………………….. på et tidspunkt - men vi kender kommunens ventetid, så vi
holder dem fast.
Hele klageforløbet er lagt på www, så der kan man læse det hele.
Strandudvalget har indkaldt til nyt møde omkring planerne i Mandemarke Have, Busene
Have og Båndhøjvej. Der sker hele tiden noget, så vi har besluttet at afholde jævnlige
møder. Vores formål med dette er at lægge op til en positiv dialog mellem os beboere,

kommunen og Naturstyrelsen. Det er vigtigt at vi bliver hørt og taget med på råd i de
beslutninger, der ellers hurtigt kan tages hen over hovedet på os.
Bylaugets bestyrelse har sendt et hørings svar omkring planerne om det store feriecenter
på Vestmøn, vores svar blev også - som I måske har set - bragt i diverse aviser. Indlægget
kan findes på bylaugets hjemmeside.
I år har bylauget 25 års jubilæum. Det skal fejres lørdag d.17.10 kl.12.00. Vi håber at se
mange af jer i Tørvelukket til en pølse og en Mandemarke-øl. Møns Bryggeri har foræret
os 40 øl til anledningen, som vi håber I vil komme og nyde sammen med bestyrelsen.
Husk at tilmelde jer til elise_baandhøj@mail.dk eller på tlf. 5581 9601.
Det næste arrangement er lørdag d.24.10 .om formiddagen. Skovfogeden kommer og
fortæller om naturpleje omkring vores mose og i skoven omkring os. Derudover skal vi
lave en samarbejdsaftale, om hvordan vi sørger for at passe Tørvelukket fremover. Der
kommer en indbydelse meget snart.
I disse corona tider tænker jeg dagligt på, hvor heldig jeg er at bo helt her ude på øst Møn.
Jeg kan helt glemme den utrygge tid, hele verden befinder sig i, ved at gå ud i den klare
september sol og lytte til gæssene der igen er på vej. Pas godt på jer selv.
Kærlig hilsen Mette.

