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Munkebo Miniby ser igen fremad.

"hobbyfolk

‑ kvinder og m蟹nd鵜SOm har lyst til at

Optimismen var ikke stor, da man d. 30, januar

a血匂de med m血ihuse, loka皿storie e‖er egne sm各

血dledte den鉦1ige generalforsz血Iing i Munkebo

hobbyprQjekter i en cktiv tilvarelse sarrmen med

Miniby.
Man havde i beg)mdelsen af 2018 mistet forenin‑

a皿血℃.

gens fomand, Og i den situation havde den resteren‑

Pa Vaerkstedet pa Bakkely 50.

de bestyrelse ikke lyst til at forts蟹tte. En

nedl蟹ggelse af foreningen var blevet n蟹v血皿ere

g組ge・
Det lykkedes imidlertid at飴valgt 2 helt nye folk til
bestyrelsen ‑ Willy Anderskov (nuv捌・ende for‑

mand i Murkebo Kultu血us) og Ame Kristiansen

(tidligere fomand i Munkebo Fodslaw). Pa den
baggrund valgte dele af den tidligere bestyrelse

Sa til alle med lyst til hobbya血もde ‑ kig op til os

Frem慣den pa l鍵ngere Sigt.
Lqser vi opgaveme p各kort sigt, Sa Skal vi ogs各

ta:nke p各fremtiden p各la:ngere Sigt. Pladsen i

minibyen er trang. Der er ikke plads til flere huse,
Og der mmgler plads i vort udend卵sv制止sted og

lager. Kan der udvides pa Bakkely 50 eller skal de‑
1e af minibyen組yttes og i givet fald hvo血en? Det

Skal der ogsa arbQjdes med.

alligevel at forts蟹tte. Bestyrelsen er here航er餌d‑

tallig. Bestyrelsen i Murkebo Miniby ser pr. 30.

Nyc王正慣a慣Ⅴ釘.

jan. 2019 saledes ud.

Foreningen vil holde medlenmeme orienteret om,

Formand: Ame Kristiansen

Kasserer: Holger Madsen
Bestyrelsesmedlem: Mona Frederiksen
Bestyrelsesmedlem: Lis Madsen
Bestyrelsesmedlem: Willy Anderskov
Bestyrelsessuppleant: Mogens Jqrgensen
F量ytter mjnibyen?
Det har i mere end 2 dr v紺et p各tale at flytte mini‑

byen til Munkebo Bakke. A血ejdet er fo血eredi med

et indhegnet omrade nord for tamet; men forud‑
S制血ingeme for at flytte minibyen er ikke langere

tilstede. Bakkeg各rden, hvor minibyeus va:ksted
Skulle have va3ret, er blevet巧emet. I fo血indelse

med etableringen af pladsen til minibyen og i

hvad der sker ved hjalp af bl. a. nyhedsbreve som

dette. Disse vil blive udsendi pr. mail/ afleveret til

alle medlemmer og vil desuden klme la3SeS Pa
面emmesiderしWWW.munkebo.dk under Munkebo
Miniby. Vi vil ogsa i alets lcb a血Olde

abent hus"

‑ arrangementer for alle og evt. lokalhistoriske sam‑

menkomster mm.
Me皿emmeme§ Stg備e ‑ VOre§ Styrke.

Foreningen havde i 2018 ca. 90 medlenmer ‑
faktisk et ret pa:nt antal. Til alle jer skal der lyde en
stor tck forjeres st舶e. Vi haber, at I fortsat vil stat葛
te os og vzere gode ambassad卿er for vores forening

fremover ‑ det絡r vi brug for! Nye mediemmer er

Selvsagt meget velkommen uanset om der er tale
om

stqttemedIemmer

eller aktive

minibyggere

.

fo血indelse med車emelse af Balkegirden er der
efter励lgende blevet fundet store og spa3ndende

Pbv

ting fra vikingetiden. Disse ting betyder, at en組yt‑

ning af minibyen til Munkebo Bakke p各nuva3rende

Ame Kristiansen

tidspunkt m各siges at va3re Sat i bero eller aflyst.

NB ! Mailadresser:
Frem債den鵜Pa kort sigt.
Minibyen forfalder, hvis der ikke g桝es noget nu.

Udstillingsomradet tramger til et lQ碇og omr易det

Vi vil geme klrme Sende nyhedsbreve mm til vore
medlemmer. Sa har man en mailadresse og msker
mm at魁nyhedsbreve mm fra foreningen ‑ Sa Send

Skal tage sig s急pa3nt ud som m山igt. Men det
Venligst jeres maila血esse til kassereren ‑ mail:

kraver flere aktive folk pa va3血stedet. Det er derfor

holger@munkeb onet. dk

helt afもvrende for den nye bestyrelse at finde aktive

(琢臨み勉移Bakkely 50, 5330 Munkebo. CVR‑nu血er 19579506. Internet‥ W・mnkebordk/minibyen.html
Fomand Ame Kristiansen, BakkegardsvQj 72, 5330. Murlkebo. Tlf +45

2462 5697. Email: fomand.munkebominiby@gmail.com

