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Gl. Munkebo Miniby 

 

Nyhedsbrev  20. nov.  2019  
 

Så er året 2019 snart ved at være slut. I Minibyen er 

der blevet arbejdet godt i årets løb, og vi har nået 

mange af de mål, som vi havde sat os efter general-

forsamlingen i januar. 

 

 

Reparation af huse: Mange huse trænger til 

reparation og renovering. Her er vi ikke nået så 

langt, som vi havde håbet, men der arbejdes på det. 

Det er en fortløbende proces, og et eller flere par 

hænder mere vil være nødvendigt for at nå ”i bund” 

med dette arbejde. 

Nye huse: Vi har ikke bygget nye huse i 2019. Men 

vi håber, at vi kan påbegynde et eller to nye huse i 

2020. Det bliver nok ”lindøhuse”, idet vi gerne vil 

fortælle historien om disse huse som industriminde. 

Fuglefoderhuse: Vores produktion af fuglehuse har 

været større end tidligere, og der til dato solgt 14 

stk i år – for os ganske pænt. Der arbejdes på nye 

modeller. 

Sponsorer: Vi søgte og modtog i årets løb kr. 6.000 

fra kommunens § 18-midler og kr. 40.000 fra 

VELUX FONDEN.  Disse penge er/bliver brugt til 

ny kompressor, ny rundsav, vinterafdækningsmate-

riel, infomaterialer og opslagstavler mm. 

Gæster i Minibyen: Vi har haft ca. 1200 gæster i 

Minibyen til dato – primært turister i sommer-

månederne. Dertil har vi haft 6 rundvisninger for 

større grupper. Det er samlet set flere gæster end 

tidligere år, og vi synes, at det er mange i betragt-

ning af vores korte åbningstid. 

Infotavler: Der er hen over foråret/sommeren opsat 

nye infotavler, så man nu kan læse om hele Mun-

kebos historie og meget andet. Vi kan se, at 

gæsterne studerer tavlerne meget. Infotavlerne vil 

blive udbygget yderligere i foråret 2020. 

Bemandingen i Minibyen: Der var 6 personer på 

personalelisten ved årsskiftet 2018/2019. På 

nuværende tidspunkt er vi 11 personer på listen. 

Men vi vil gerne være flere – især til husrepara-

tioner og pladsarbejde/havearbejde. Men alle med 

interesse for at udvikle Munkebo Miniby og med 

interesse for turisme, historie og ”minibyarbejde” er 

velkommen. 

2020-tanker: I det kommende år vil vi gerne gøre 

stedet mere publikumsvenligt. Opstilling af et  nyt 

sommertelt, bedre renholdelse for ukrudt og lidt 

små planter imellem husene, lidt aktiviteter for børn 

og længere åbningstid - er nogle af de ting, som vi 

har i tankerne. På grund af vikingefund og andre 

forhold flytter Minibyen ikke til Munkebo Bakke.  

Vi vil gerne blive, hvor vi er og udvikle os der.  

Støt Minibyen: Minibyen har ca 65 støtte-

medlemmer og dertil nogle virksomhedsmedlem-

mer. Minibyen er afhængig af medlemmernes støt-

te, og vi håber, at man fortsat vil støtte op om det 

frivillige og ulønnede arbejde, som der laves i Mini-

byen. 

Generalforsamling 2020:  Der indkaldes hermed 

til ordinær generalforsamling torsdag d. 6. feb. 

2020, kl. 17.00 i Minibyen, Bakkely 50. Dagsorden 

iht til vedtægterne. Se iøvrigt hjemmesiden  

www.munkebo.dk/minibyen.html 

 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! 
 

Pbv 

Arne 

Vinterafdækning af huse 

Nye infotavler 

Nyhedsbreve sendes til medlemmer og andre med tilknytning til eller interesse i Minibyen. Ønsker man ikke at modtage Minibyens 

nyhedsbreve, så kan de afmeldes hos formanden. 


