
 

 
 
 
Kære medlemmer  
 
Tusind tak for jeres opbakning til vort møde med byrådsmedlemmerne den 
18. november 2019.  
 
Desværre ser det tungt ud for en bevarelse af Munkebo Bibliotek i sine nuvæ-
rende gode lokaler. For 2 dage efter vort møde traf økonomiudvalget følgen-
de beslutning, som fremgår af referatet fra økonomiudvalgets møde den 
20/11: 
 
"Et flertal af Økonomiudvalget bestående af A, B, C, F, O og Ø godkender 
indstillingen, dog således at pavilionløsningen erstattes med model 3, samt at 
parkeringsforholdene indgår i helhedsplanen for Munkebo. Et mindretal be-
stående af V stemte imod. 

Beslutning på møde Økonomiudvalg 20-11-2019 - 15:30 
Den endelige afgørelse afventer resultatet af udbud af Langeskov og Munke-
bo rådhuse. Økonomiudvalget er enige om, at der arbejdes videre med sagen 
med udgangspunkt i indstillingen om at flytte Munkebo Bibliotek og flytning af 
10. klasses Center. 
Herudover belyses yderligere forhold herunder parkeringssituationen ligesom 
der tages kontakt med foreningerne. 
Sagen medtages på næste økonomiudvalgs møde den 19. december 2019. “ 
 
Imidlertid er der nu sat gang i inddragelse af de 14 foreninger for at fremskaf-
fe en oversigt over foreningernes lokalebehov samt krav til faciliteter så som 
skabe, depoter, køkkenadgang, handicaptoilet med meget mere. En oversigt 
som de burde have haft før de vidtrækkende beslutninger blev taget. 
 
Nu afventer vi på afklaring af salg af rådhusene, som forventeligt træffes den 
20. december. 
 
Dette blot til jeres orientering! 
 
I bibliotekets venner vil vi se frem ad og forsøge at bidrage til at sikre så gode 
forhold for brugerne af biblioteket som muligt. Vi vil arbejde på, at blive ind-



draget i den videre planlægning, hvis biblioteket flyttes til et ny-renoveret og 
forandret forsamlingshus. 
 
Ellers ser vi frem til det Herrens år 2020.  
Da vi oplevede god interesse for de livestreamsarangementer, vi aholdt i ef-
teråret 2019, har vi besluttet at vise alle 7 foredrag fra Aarhus Universitet for-
året 2020. Man kan se emner og datoer på ofn.au.dk. De vises fortsat i Kul-
turhuset.  
 
Der vil også være foredrag af Karsten Skov med efterfølgende filmfremvis-
ning i anledning af 100 års dagen for genforeningen med Sønderjylland. 
 
Desuden et foredrag den 25. april med forfatteren Linda Lassen, der bl.a. har 
skrevet bogen “Tysklandsarbejderen”. 
 
Endelig har vi jo også vores generalforsamling i begyndelsen af 2020, hvor vi 
glæder os til at se mange af jer. 
 
I ønskes en glædelig jul samt et godt nytår! 
På bestyrelsens vegne 
Agnete og Egon  
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