
Bestyrelsens beretning om året 2021 i foreningen MUNKEBO BAKKES VENNER ´s  

generalforsamling 9. febr.2022: 

Trods Coronaens vilkår, har der trods alt også været gode oplevelser på Munkebo Bakke i det 

forløbne år. 

Det blev pludselig et vintersportssted, da flere valfartede til området, da sne og vintervejr tog 

over. Desværre også på højen, hvor det var farligt at kælke, men også forbudt, da højen er fredet. 

Det hjalp, da vi fik sat et forbudsskilt op på højen om at kælkning der var forbudt. Men selve 

bakkeområdet gav familier gode oplevelser. 

I foråret fik vi med kort varsel tilbudt at få Den Kongelige Opera på besøg. Det takkede vi ja til og 

på 14 dage fik vi i samarbejde med kommunen og Munkebo Bakkes Venners medlemmer alt timet 

incl. coronavilkår.                                                                                                                                                     

Operaens folk satte 400 stole op med 1 meters mellemrum. Telte til de optrædende. Vores 

forening med rigtig mange hjælpere. Kommunens indkøb med mad – drikkelse m.m. var klar. De 

optrædende sad i bussen på pladsen og var klar til at gå på scenen. Mange publikummer var 

ankommet med madkurve. Men et uvejr havde ramt Munkebo – og det ville ikke kunne 

gennemføres. Kort før koncerten skulle begynde blev den aflyst.                                                         

Tak til foreningens medlemmer, der på trods af uvejret mødte op for at hjælpe til, men måtte 

nøjes med en sandwich og øl  i teltet. 

Vi ser nu frem til at høre fra Operaen, da vi samme aften fik lovning om, at de ville vende tilbage i 

2022, så nu venter vi på udmelding ang. dato og håber vi i samarbejde med foreningens 

medlemmer kan gennemføre oplevelsen. 

Rigtig mange har vist interesse for guidning – hvor der er blevet fortalt om Bakkeområdets 

spændende historie, men også Lindøs fantastiske historie, der jo virkelig har været med til at sætte 

Munkebo på landkortet. Vi har ved guidning tjent ca. 5000 kr., men også guidet mange uden 

betaling, når vi har mødt turister på Bakken.  

Tak til Steen og Palle og Inge for at hjælpe med guidning og tak til VisitKerteminde for et godt 

samarbejde.  

Vi fik i samarbejde med Minibyen lavet en pjece der fortalte om mulighed for guidning. I 

samarbejde med VisitKerteminde har vi fået lavet en QR-kode, hvor man kan blive guidet på sin 

telefon – ingen tvivl om det er fremtiden. 

Mht. praktisk arbejde, skal der også lyde en tak til MGP+ erne i Munkebo for hjælpen, de har ydet i 

området.  

5. juni havde Kristendemokraterne booket Bakken til deres grundlovsmøde. De havde en god dag. 

5. klasserne på Munkebo skole var i juni inviteret til en oplevelsesdag på Munkebo Bakke, hvor 

Inge Svensmark i samarbejde med Elsebeth og mig lærte børnene om områdets historie, som vi 

synes de skal have med i rygsækken. Tak til Inge for en stor indsats. 



Vi havde forventet at deltage i et arrangement Sct.Hansaften, og ville have arrangementet myntet 

på både børn og voksne og med indhold af sang og tale, men det lykkedes ikke og DUI ville holde 

deres børnearrangement, det blev dog aflyst få dage før d. 23.juni.                                                        

Vi ansøgte derfor kommunen i juni 2021 om tilladelse til at stå for arrangementet i 2022, men de 

har trods, at vi har rykket for svar ikke vendt tilbage. 

Ved Fjordens dag havde vi i Fjordavisen fået opslag med om guidning og cafe på Bakken. Vi havde 

nogle besøgende og fik lidt indtjening, men vil nok ikke gentage det, da arrangementer på 

Fjordens dag er samlet ved Boels Bro. 

Vi havde i efteråret besøg af kommunens ny-tilflyttere – de kom i to hold og fik guidning om 

området og i samarbejde med VisitKerteminde, blev de serviceret med sandwich og drikkelse. 

Det var med glæde at Arne Kristiansen tilbød at en lille Bakkens Miniby må flytte til Munkebo 

Bakke. Det gamle tårn i Minibyen og en nybygget Bakkegård og restaurant i miniformat forventes 

at opstå i indhegningen i 2022.  

I den forbindelse bliver der brug for hjælp til at ordne området, hvor husene skal placeres. Vi 

kunne godt tænke os brolægning, så det bliver nemt at vedligeholde området. 

Vi forsøgte at få Saltvandskoret til at lægge deres øveaftener på Bakken, de ville gerne, men det 

blev aflyst på grund af dårligt vejr, og da vejret spillede skulle Danmark spille EM-semifinale i 

fodbold. Håber det vil lykkes i år. 

I området er alle info-tavler nu sat op og stolperne er blevet malet.  

Info i tårnet er også kommet op, og kikkerten fungerer efter reparation.  

Labyrinten er renoveret, og vi håber nu den bliver en bedre udfordring. 

Vi har indkøbt 3 flytbare bord/bænkesæt 

Vi har lavet forsøg med lys på tårnet – det vil se godt, og vi har næsten økonomien på plads, og 

fået et tilbud på arbejdet - håber nu det snart bliver en realitet. 

Luftpumpen til cykler og el til opladning af cykler blev etableret i 2021 med hjælp fra firmaet 

H.S.Cykler. Desværre har vandaler ødelagt pumpehovedet, men det er nu repareret af Frede. 

 Årets største projekt har ligget på tegnebordet hele 2021 - Ladbyskibet, som legeplads. 

Vi forventer, at det vil ankomme til Bakken i årets løb. Pengene er hjemme – Albani -og 

Vindmøllefonden plus kommunen har tilsammen skaffet ca.430.000kr. 

Vores forventning er nu at Maxplay har skabt et legeskib på 21,5 m – Ladbydragen i fuld længde vil 

være at opleve på Bakken som en legeplads. Det bliver med dragehoved og agterstavn med hale, 

disse to ting bliver lavet lokalt af skibsbyggere fra Ladby, som er i gang med projektet. 

Der vil blive brug for hjælp af vores forenings medlemmer, når der skalt gøres klar til legeskibets 

placering i området. Vi håber på opbakning. 



Vi har også arbejdet med at få TV/ kamera fra tårnet, Vi fik støtte af vindmøllefonden, men måtte 

opgive projektet pga. meget høje driftsomkostninger. 

Samarbejdet med kommunens Park og Vej.: 

Vi har i år slået græs ved infohuset og vikingehusene. Vi har med dette vist vejen for, hvordan det 

kan se ud i fremtiden. 

Men i bestyrelsen har vi vedtaget, at vi ikke i fremtiden vil gøre dette. Da vi ikke kan forvente det 

er muligt at foreningen fortsat har mulighed for at udføre det store arbejde. 

Derfor har vi forsøgt at få kommunen til at bakke op om vedligeholdelse af området. Vi vil dog 

gerne støtte op med mindre ting. 

Jeg har holdt møde med borgmester Kasper Olesen – der var positiv for at kommunen følger op. 

Helge og jeg har holdt møde med Park og Vej, hvor Lisbeth Østergård og driftchef Asbjørn Nyholt 

var positive overfor oplægget og har vendt tilbage her i Januar med deres spændende oplæg, som 

I har hørt Asbjørn Nyholt og landskabsarkitekt Cecilie Holmstrøm fortælle om. Vi glæder os så 

meget til denne udvikling af Bakken. 

I januarhavde Palle og jeg besøg af Mads Nørby, hvor vi drøftede muligheder for oplevelser på 

Munkebo Bakke. Der er ikke noget bestemt i støbeskeen, men måske muligheder i fremtiden 

Vi venter nu spændt på en Opera-dato – en legepladsindvielse – Bakkens minibyindvielse  – Lys på 

tårnet – Lindøorkester –  m-m. 


