Virk og Gro – En gruppe i
Munkebo Kulturhus
Borgermøde 9. april 2011
Til fortsat inspiration.
Med 75 engagerede deltagere og en bred vifte af ideer til fremtidig udvikling af Munkebo-området blev inspirationsmødet 9. april 2011 en bragende succes.
Seks grupper var i sving med gruppearbejde, og to besluttede straks at fortsætte arbejdet. Det gælder gruppen:



De unge familier, der mødes den 10. maj kl. 20 i Kulturhuset og gruppen:
Kulturhuset, information og Munkebo.dk, der også mødes den 10. maj, men
allerede kl. 19.

Begge grupper er åbne for flere deltagere.
Herunder følger et kort resume af de temaer, forslag, ideer og spørgsmål, der blev drøftet på mødet:
De unge familier
Gruppen vil blandt andet



fortsætte drøftelserne om behovet for frivillige ledere set i forhold til de mange
foreninger, der er hjemmehørende i Munkebo, samt
markedsføring af de mange muligheder/tilbud, som området har, men som ikke
er kendt af potentielle tilflyttere.

Kulturhuset, information og Munkebo.dk
I gruppen vil man arbejde på, at






der bliver lavet en række kulturelle arrangementer (musik, foredrag m.v.) i Kulturhuset, og
generelt gøre huset bedre kendt.
Den nyetablerede hjemmeside Munkebo.dk bør suppleres med et nyhedsbrev på
facebook/SMS, og det er vigtigt, at hjemmesiden gør opmærskom på de mange
kvaliteter, der er i Munkebo-området. Det gælder natur, vandresti, motionslegeplads, idrætsfaciliteter.
Koordinering og gensidig orientering – specielt om større arrangementer i lokalområdet vil være til stor gensidig gavn og glæde. Hjemmeside med fælles kalender må overvejes.

Byparken
På inspirationsmødet var der stor opbakning til planerne om en bypark i naturområdet
mellem Bycentervej og Garbæksvej. Ideen er, at der for eksempel skal etableres søer,
stisystemer, naturlegepladser, hyggekroge, spisesteder, huse til blandt andet undervisning, multibane, scene og parkourbaner.
På mødet blev der føjet yderligere en række ønsker/nøgleord til listen: hundetoilet, udsigt treetop-walking, naturbevaring, børnehaverne, kodriverne, speedway center, historien om Værftet, skateboard, og byparken må meget gerne blive en del af Munkebostien.
Det er vigtigt, at naturen bevares.

Der er oprettet en støttegruppe for oprettelsen af en bypark i Munkebo på Facebook navnet er Munkebo Bypark.
Der blev også talt om vigtigheden af tilhørsforholdet til denne park - alle grupper, der
har interesse i denne park skal være med i projektfasen - således, at man føler/har et
ejerforhold til parken. Dette vil også gøre vedligeholdelse/drift af parken lettere.
Bakken og Munkebostien etc.
På kort sigt er der ønsker om rydning af generende bevoksning på højen og i Bakkeområdet generelt. Desuden er der forslag om:







etablering af en kikkert og en planche i tårnet (oversigtskort med forklarende 3sproglig tekst),
legeredskaber for børn på Bakken,
fantasilegeplads af forhåndenværende materialer (Frans Hjorth skan hjælpe),
salg af forfriskninger i turistsæsonen,
flere (musik)arrangementer og sommermøder på Bakken, og
reparation af labyrinten.

Munkebostien




bør vedligeholdes ved fjernelse af rodskud. Desuden skal den have status af
"hjertesti", og
der kan opsættes legeredskaber undervejs - f.eks. en svævebane ved Dalby Høj.
På Dræby Fed bør der etableres en sløjfe på stien, så man kan gå feddet rundet
langs kysten.

Andet
Skyttehuset og området omkring huset bør istandsættes og passes,



der kan etableres krokusplæne foran kroen, og
der ønskes bedre vedligeholdelse af pladsen foran biblioteket og springvandet.

Og i lidt længere perspektiv var der forslag om



fremtidig anvendelse af Bakkegården (nybygning, der huser café, udstillinger,
skulpturer, kunst, Minibyværksted o.l.) og
forslag om, at Gl. Munkebo Miniby flyttes til Bakke-området.

Noret og fjorden
Munkebos gunstige placering mellem nor og fjord skal i højere grad udnyttes til gavn for
både fastboende og turister, og der er en hel vifte af både helt konkrete her og nu forslag, men også nogle mere visionære forslag.









Havnen ved Boels Bro kan udvides, så der bliver plads til yderligere 100 - 150
fartøjer. Udvidelsen kan indarbejdes i Odense Havns planer om udvidelse af
Lindøterminalen
Der bør etableres shelters til primitiv overnatning ved nor og fjord
Sejl- og roklubben kan udvides, så den i højere grad kan bruges og tilbydes som
base for udenbys gæster
Den bynære del af noret skal udvikles til et område, der oser af sejlerliv med
masser af småbåde og joller forankret ved pæle eller henlagt på stranden, og der
kan bygges tømmerflåder til brug for ”sejlads” på nord og fjord og primitiv overnatning
Etablering af restaurationsskib ved Munkebo Havn
Vikingetræf på noret med deltagelse af Ladbyskibet
Etablering af en fjordbåd (Svanen II), der har base ved Boels Bro, og etablering af
(primitiv) campingplads ved Boels Bro.

Idræt, motion og MIC (Munkebo Idrætscenter)
MIC er enestående som samlingspunkt for mange aktiviteter og godt placeret midt i byen. Fællesskabet om aktiviteter (idrætshal, bowling, fitness, svømning m.m.) giver gode
muligheder for at drive et cafeteria, og der skal arbejdes på fortsat udvikling af centret:






Overnatningsmuligheder og mulighed for mødelokaler for de større foreninger vil
styrke centeret. Pris og takstpolitik overvejes efter devisen: hellere mange i centeret til en lavere pris end få til en høj pris.
Rugby bør komme på plads på den ny bane, og måske kan der findes en containerløsning med omklædningsforhold m.v.
Et nyt projekt om renovering og opgradering af Speedwaycenteret blev hilst velkommen på inspirationsmødet, og der er gode muligheder for et ”samspil” med
MIC i forbindelse med stævner: servicering, bespisning, kurser og undervisning
og på længere sigt overnatningsmuligheder.
MIC får renoveret idrætshallen sommeren 2011 og vil genindvie med et ”ordentligt” brag efter ferien – det bør alle være med til. Speedway-klubben er klar med
et par maskiner, men mange andre kan bidrage.

REFERAT FRA MØDE I GRUPPEN FOR DE UNGE FAMILIER I KULTURHUSET DEN 7. JUNI 2011
Mødedeltagere: Jonna Nørby, Pernille Christensen, Bo Jessing og Egon Gaarde.
Der var afbud fra Michael Andersen.
Til mødet forelå revideret spørgeskema kaldet ”Spørgeskema nytilflyttere i Munkebo”.
Efter nogen drøftelse var der i gruppen enighed om, at der ikke skulle fokuseres på nytilflyttere,
men at det var vigtigere at få viden om de unge familiers kendskab til de mange tilbud, der er i
Munkebo. Der var også enighed om, at få udbredt kendskabet til indholdet i de mange tilbud.
Derfor bør vi overveje spørgeskemaets udformning endnu en gang, da præmisserne for skemaet
er afgørende ændret ved ikke at fokusere på nytilflyttere.
Udfordringen for gruppen er også at få konkretiseret vores formål/vision.
Bo oplyste, at der - sandsynligvis på initiativ af speedwayklubben – blev afholdt kontinuerlige fællesmøder for alle foreningerne i Munkebo.
Der var enighed om, at det var oplagt for gruppen, at deltage i et af disse møder, idet det var foreningernes opgave at fortælle om sin forening og dens visioner.
Derfor var det en idé, at præsentere en ”Foreningsdag”, hvor hver forening havde mulighed for at
markedsføre sig, således at kendskabet til det rige foreningsliv blev udspredt/markedsført.
”Store legedag” afholdes fredag den 10. juni, og denne lejlighed for at få input fra forældre skulle
ikke fortabes, hvorfor Pernille udarbejder et kort spørgeskema, som danner grundlag for interview
af forældre. Spørgeskemaet udsender Pernille til gruppens medlemmer, der så kommer med evt.
bemærkninger, hvorefter Pernille færdiggør skemaet og sender det til Jonna, der sørger for
mangfoldiggørelse og sørger for ”stand”, der viser hvem spørgerne (Jonna og Bo) er, og at initiativet udspringer af ”Virk og Gro – Kulturhuset, De unge Familier”.
De forhåbentlig mange skemaer vil Bo bearbejde, således at der er materiale klar til vores næste
møde, som aftaltes til den 5. september 2011 kl. 20.00 i Kulturhuset.
Egon kontakter Palle Hansborg-Sørensen med henblik. på at sikre, at MIC-gruppen i Kulturhusregi og vores gruppe ikke arbejder med de samme opgaver.
Egon Gaarde
Referent

REFERAT FRA MØDE I GRUPPEN FOR KULTURHUSET, INFOR-MATION OG MUNKEBO.DK I KULTURHUSET DEN 10. MAJ 2011
Der er nedsat to grupper, som skal arbejde med at udvikle aktiviteterne i Kulturhuset:



en, der skal planlægge et antal musikalske arrangementer i sæsonen, og
en, der skal planlægge afholdelse af markeder (kræmmer-, jule- etc.).

Musikudvalget
Udvalget har fastsat 2 datoer, hvor der vil være musikalsk optræden i Kulturhuset:



onsdag 2. november 2011 fra kl. 19.30 - 21.00: Gine Bryld m/Band;
onsdag 7. marts 2012 kl. 19.30 - 21.00: "Tre i takt";

Programmets datoer er fastlagt, men der er endnu enkelte engagementer, der skal forhandles på
plads. Bliv opdateret om programmet her på hjemmesiden. Følg Musikudvalget på Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Munkebo-Kulturhus-Musikgrup-pe/103945986377789?sk=wall
Information og hjemmeside
Hjemmesiden www.munkebo.dk har været tilgængelig siden foråret, men der mangler endnu en
del informationer på siden, før den kan siges at være endelig oppe at køre.
På det seneste er Kulturhuset også kommet på Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Kulturhuset-Munkebo/ 107222766035844?sk=wall

GRUPPEN VEDRØRENDE BYPARKEN
Arbejdet skrider frem
November 2011:
Arkitekterne har færdiggjort projektet, som er afleveret til A.P.Møller-fonden til vurdering. En foreløbig tilbagemelding fra Fonden kan ventes i løbet af november.
Juni 2011:
Detaljerne i skitseprojektet, der skal tegne en evt. kommende bypark i Munkebo, er så småt ved
at komme på plads
Tilbage i maj gav arkitekterne fra firmaet Copla den første orientering om tankerne bag parken, til
den oprindelige arbejdsgruppe, naboer til parken, Virk og Gro-gruppen og Kulturhusets bestyrelse.
Derefter blev alle interesserede inviteret til "Åbent Hus", onsdag 1. juni 2011 i Kulturhuset, hvor
man fik mulighed for at give sit besyv med.
På grundlag af de input, der blev givet ved den lejlighed - og løbende gennem processen - har
arkitekterne arbejdet videre med projektet, så der nu forventes et færdigt projektforslag i løbet af
14 dage.
Du kan holde dig opdateret om projektet på Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Munkebo-Bypark/183720511672493

