Virk og Gro – En gruppe i
Munkebo Kulturhus
Borgermøde 14. januar 2012

Dagsorden:
09.30: Kaffe og hjemmebagte boller i cafeen
10:00: Velkomst ved Palle herunder
A.
B.
C.
D.

formålet med mødet
Fællessang på Charlie
Læhytte/shelter
Infostander ved biblioteket

10.10: Status på Byparken ved Klavs
10.15: Status Kulturhuset ved Willy (præsentation af ny folder)
10.20: Status hjemmesiden ved Ove
10.25: LAG midler (muligheder og visioner) Klavs
10.30: Dagens tema: Gi’ Munkebo et løft
Oplæg ved Morten om Genvejen, baggrund, ide og oplæg til summemøde.
10.45: Opklarende spørgsmål
10.50: Summemøde med mulighed for at købe en forfriskning
11.30: Plenum / debat / opsamling ved Palle
12.00: Røgede sild og øl
12.30: Jazz Flavor spiller

Referat fra summemødet
”Gi´ Munkebo et løft”
i Kulturhuset lørdag den 14. januar 2012
Poul Tjørnkvist:
Fortalte om et frivilligt initiativ for 2½ år siden, da ”Pinden” var nedbrændt. Han var blevet kontaktet af ”Pindens folk”, der mente han på sin computer kunne skrive til kommunen og bede om hjælp til genopbygning af pinden. Henvendelsen var blevet godt modtaget
af kommunen, og der blev bevilget materialer, så man selv kunne genopbygge ”Pinden”
(et læskur) igen.
Anny Rasmussen:
Opfordrede til, at man ikke startede med opbygning af noget nyt, hvis man ikke kunne
holde det ved lige.
Jørn Pedersen:
Fortalte om sin erfaring med at lave et vedligeholdelsesbudget. Havde man ikke penge til
vedligeholdelse, så lavede man ikke anlægget, selvom man havde penge til anlægget.
Pointerede, at man i Munkebo var begunstiget med det dejligste område med skov, stier
og vand. Men udtyndingen af skoven var lavet uprofessionelt.
Der mangler træer på Lindøalléen. Naturstierne trænger til vedligeholdelse.
Bycentret trænger til en ordentlig omgang. Men på baggrund af nyligt afholdt møde med
centrets ejer og kommunen, ser han positivt herpå
Ellen Reichstein:
Gider ikke bo i en beskidt by. Ikke at Munkebo er værre end andre, men det er også slemt
nok. Ønsker at der startes et projekt ”Hold Munkebo ren”. Det skal ikke ske med løftet
pegefinger, men i en god ånd. Det er som om, at den der med sin trailer kører på genbrugsstationen med sofaen med løse hynder på traileren og på vejen taber en hynde, slet
ikke kan huske på tilbagevejen, at det er éns egen hynde, der ligger og flyder
Palle Hansborg-Sørensen foreslog, at man måske skulle koble sig på Danmark Naturfredningsforenings årlige ”oprydning/-rensningsdag”.
Asger Larsen:
Glædede sig over de flotte stier og foreslog, at man kunne tage lidt værktøj med på turen
og hjælpe lidt til med vedligeholdelsen og også samle noget affald op, så der altid er
pænt.
Gav udtryk for, at man gerne måtte gøre lidt mere med vedligeholdelsen af cykelstierne.
Morten Eriksen orienterede om, at der allerede var lavet aftale med Munkebo Fodslaw, at
de indberettede, hvis de blev opmærksom på noget, der krævede en indsats.
Jens Kristensen, Dræby Beboerforening fortalte, at foreningen allerede har henvendt sig
til kommunen om renovering af stierne i Dræby.
Bjarne Dambro:
Gav udtryk for, at man kunne gøre brug af værdien af en tidligere amerikansk præsidents
udtalelse, nemlig: ”Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for
dit land”.

Det var der mange eksempler på, at man i Munkebo havde taget ved lære af og nævnte
som eksempler Munkebo Idrætscenters tilblivelse og svømmehallens.
Opfattede dette møde som stedet, hvor man kunne tage initiativ til at gøre noget – f.eks.
kan kommunen vel stille lidt arbejdskraft og materiale til rådighed, og kyndige frivillige
personer kunne så lede aktiviteterne, som det kendes andre steder fra.
Sonja Rasmussen:
Var særdeles positiv overfor dette arrangement, som er helt i tidens ånd. Vejen frem er
partnerskab.
Ser meget positivt på etablering af Munkebo Bypark, og fortalte at der allerede er sat
penge 150.000 kr. af i budget 2012 til vedligeholdelse.
Ser gerne løsning af de mange opgaver som en kobling mellem beskæftigelsesinitiativer
ledet af frivillige sjakbajser.
Jørn Pedersen:
Stillede spørgsmålet, hvorfor man ikke lavede et museum med de ting, som i øjeblikket
kun sendes i depot fra værftet. Spørgsmålet gav umiddelbart applaus!
Morten Eriksen oplyste, at idéen om et udstillingslokale med Lindøminder allerede er videregivet til Kerteminde Museum, Kerteminde Turistkontor og Henning Morgen fra Esplanaden.
Palle Hansborg-Sørensen sagde, at man kunne lukke et værft, men ikke de 900 huse,
som i konsekvens af værftets tilblivelse byggedes.
Dan Nielsen:
Gav udtryk for, om man ikke kunne kombinere værftsmuseet med Ladbyskibet?
? (Gav sig ikke tilkende)
Gav udtryk for, at hvis man virkelig skulle markedsføre Munkebo, så var det Bakken, der
var noget særligt, men at man skulle satse på flere attraktioner her.
Asger Larsen:
Gjorde opmærksom på, at der er en elevator i værftets store kran, og herfra toppen kan
man se Lillebæltsbroen. Virkelig en attraktion!
Konklusion:
Der var enighed om at bakke op om Virk og Gro´s initiativ med ”Gi` Munkebo et Løft”. Initiativet søsættes og vil nøje blive fulgt op. Idéerne, der kommer ind, vil blive lagt på hjemmesiden (www.munkebo.dk). Efterhånden som idéerne bliver realiseret vil de blive ”vinget” af. På opfordring vil man sørge for et interaktivt skema på hjemmesiden.
Palle Hansborg-Sørensen takkede for deltagelse og de mange positive tilkendegivelser og
ikke mindst for den halve snes, der allerede havde meldt sig som ”handmand”/sjakbajs.
Afsluttede med at sige, at der igen om ½ år vil blive afholdt et lignende møde.
Munkebo den 15.januar 2012
Egon Gaarde

