Nyhedsbrev fra Munkebo Bakkes Ven

11.febr. 2022

I foreningen havde vi en velbesøgt generalforsamling, tak til de mange, der kom, trods mange pt.
er corona-ramt. Aftenen blev indledt med et besøg fra Park- og Vejafd., hvor driftleder Asbjørn
Nyholt og landskabsarkitekt Cecilie Holmstrøm på skærmen viste det spændende oplæg, som nu
skal videre i den endelige planlægning med godkendelse og gennemførelse af det mulige projekt.
Ideerne går ud på at holde beplantningen nede, så stendiger bliver synlige og udsigten har
optimale vilkår. Stierne forbedres - scenen flyttes, så der bliver mulighed for flere tilskuere – og
den kan evt. forbedres- skraldespandene fornyes og stilles steder, så det bliver nemmere at
tømme dem.
Labyrinten forbedres eller fjernes. Her er foreningen og medlemmer enige om, at den vil vi gerne
beholde. Markerne, som nu er forpagtede, kan opsiges, og det vil gøre det muligt, at disse kan
indhegnes og dyr kan græsse og holde vegetationen nede.
Foreningens medlemmer havde et stort ønske om at få den meget våde og fedtede sti til Bakken
fra den asfalterede sti forbedret, så den var til at færdes på. Man vil se på, om det kan klares
midlertidig i første omgang med evt. flis, og senere etablere en rigtig sti, når området skal
opgraderes. Endelig vil der også blive lavet en driftaftale, hvor kommunen og Bakkens Venner
laver en aftale om, hvem der står for de opgaver, der er. Vi ser frem til, at alle de gode ideer bliver
en realitet.
Selve generalforsamlingen med Egon Gaarde som dirigent og Palle Hansborg-Sørensen som
referent, forløb meget roligt, Bestyrelsens beretning, der blev godkendt er vedhæftet.
Jesper berettede også om lidt nyt og den største nyhed var at vi netop i går fik at vide at Den Kgl.
Opera vil gæste Munkebo Bakke lørdag d. 21.maj. Efter corona-årene ser vi frem til en rigtig dejlig
bakkedag med godt vejr. Det vil I høre mere om, når vi nærmer os. Vi formoder ikke det til den tid
bliver med restriktioner. Vi forventer også, at der snart vil komme en godkendelse mht. Ladbydragens placering på Bakken, så vi kan komme i gang med at forberede området.
Der var genvalg til Kaj Frede Jørgensen - Niels-Jørn Kirkebæk og Helge Krog Rasmussen. Dog
ønskede Willy Anderskov at bytte plads med Helge Krog Rasmussen. Det bevirker at Helge nu er
bestyrelsesmedlem og Willy er suppleant.
Regnskabet blev fremlagt af Niels-Jørn Kirkebæk, og det blev godkendt.
Vi sluttede aftenen med et kaffe/te-bord.
Mvh. Munkebo Bakkes Venner
Vi takker for Jeres opbakning i 2021, hvis I fortsat vil støtte foreningen Munkebo Bakkes Venner,
er det stadig muligt:
Husstand: 100 kr. – Enkelt person: 70 kr. Mobile Pay: 20 15 11 71 ( Kasserer: Niels-Jørn Kirkebæk)
eller konto: 2377 6291 847518. Husk at skrive medlem ell. kontingent i kommentarfeltet. Samtidig beder vi
om en e-mail sendt til: fam.jesels@gmail.com, hvorefter I modtager bevis.

