Munkebo Bakkes formandsberetning ved generalforsamlingen 24.juni 2021:
Da vi nu er ½ år inde i 2021 er det svært at finde grænsen mellem de to år.
Nogle ting er jo lykkes i 2021 – men det må vente til januar.
Vi har nået meget i 2020 trods corona – ikke så meget arrangementer, men en
masse ting er blevet opgraderet på vores allesammens Bakke.
Operaen blev også aflyst sidste år pga. corona, men heldigvis i god tid. Samme
skæbne fik Sct. Hans aften sidste år.
Efter en rigtig hård kamp for at skaffe de sidste penge til infohuset – måtte vi gå på
kompromis og lave noget af arbejdet selv. Vi har lagt fliser – sat glasvæv op – malet monteret bænke på væggene – her var der igen medlemmer af foreningen, der kom
og hjalp til. Og Palle har lavet inddækning til varmluftpumpen.
Rejsegildet med 60 personer blev fint dækket af KJ-avisen – lille Emil - og på TV af
Poul Erik. Fyens Stifttidende blev væk igen.
Munkebo Bakke kom lidt mere på landkortet i 2020 pga. positiv omtale.
Fjordens dag var aflyst, men på dagen - 13. september, lykkedes det os igen ved
mange medlemmers hjælp, at indvie det nye infohus, det blev en festlig dag med
underholdning på scenen – af Lindøorkesteret – balletpiger – mgp. børnestjerne –
Saltvandskoret – Jørgen Lundes orkester og Jesper Hempler med band.
Vi har rettet borde og bænke, der stod skævt og har og vendt bordplader, der var
ødelagt af varme grills /- der er nu sat metalplader på til grill og varme ting, og det
har fungeret rigtig godt.
Men ærgeligt- at hærværk ikke kan undgås, men dog nådigt, da en enkelt
svideskade blev det til i 2020.
I samarbejde med Ladbymuseet har vi med kampesten fået markeret 2
grubbehuse – 3 vikingehuse og 1 jernalderhal. Samtidig er der sat stolper med flotte
infotavler og stolperne er blevet malet.
I samarbejde med kommunen blev I der sat bom op ved indgangen og rækværket
ved trappen blev renoveret.
På skraldespandene, blev der sat ”PAS PÅ ”skilte op med opfordring til at værne
om bakken. På bålpladsen blev der sat et galvaniseret affaldsstativ til varme grills.

I samarbejde med VisitKerteminde blev der gang i guidearbejdet. Flere havde
bookinger i 2020. Henning – Steen Hjorth Andersen– Inge Svensmark og Jesper har
guidet. Henning, der er ekspert i guidning har hjulpet med at samle en masse
materiale, som er baggrund for guidningen. Bookede guidninger har vi haft lidt
indtjening på.
Men også når der kom turister, der ikke havde meldt deres ankomst, tog vi en
pause i arbejdet på Bakken og gav dem historien om området med og fik fortalt,
hvad Munkebo kan byde på. Og vi så glade turister, der takkede for hvad de hørte og
så. Det er rigtig mange, der har fået fortalt om Bakkens historie i 2020.
VI startede samarbejde med Munkebo skole og vægtede at 5. klasserne skulle have
historien med i rygsækken. I 4.kl. besøger eleverne Ladbymuseet, derfor er det godt
at bygge historien her ovenpå.
Der blev lavet ansøgning til fonde, der kunne støtte med betaling til Ladbydragen
som legeplads på Bakken. Kommunen ydede 186,500 kr. Det øvrige beløb skulle
søges hos fonde.
Vi har en aften lavet forsøg med lys på tårnet – det var fantastisk flot – det arbejder
vi fortsat med at skaffe midler til.
Det samme gælder kameraet, tidligere fandtes der et kamera, der sendte lokale
luftfotos på en lokal sender. Men det er svært at forhandle med antenneforeningen.
Flaget har været hejst 12 gange, da vi vægter at få det til tops de fleste nationale
flagdage.
TAK til kommunen for at lave bom ved indgang og renovere rækværk og give os
maling til stolper – skraldestativer og kikkertreparation
også tak for mange tiltag, som vi dog har måttet kæmpe en del for at få igennem.
TING TAGER TID – Samarbejde med kommunen er trægt – tilladelse til stensætning
- kikkertreparation – græsslåning m.m.
Stor TAK til alle aktive hjælpere ved indvielsen af Bakkens nye infohus. Det blev
trods blæst en rigtig god dag - Ikke mindst tusind tak til dem, der gav os fine gaver/
donationer.
TAK til Ladbymuseet - kommunen og medlemmer af foreningen, der hjalp til med at
få stensætningen til at lykkes.
Også TAK til Ladbymuseet for det gode samarbejde og stor hjælp med layout til
infotavlerne.

TAK til MINIbyen for samarbejde med turisternes besøg begge steder. Det er en
win-win-situation for begge parter.
TAK til Virk og Gro for samarbejde og støtte. Tak til Palle for hjælp med opfølgning
på flere ting.
TAK til de gæve pensionister – der aktivt hjælper til, når der er brug for ekstra
hænder i praktiske opgaver.
TAK til Peter Nørgård for hjælp med at lave rammer til infotavlerne.
Men ikke mindst tak for hjælpen til de mange af vores medlemmer, der har tilbudt
og aktivt hjulpet med, at vi har kunnet få praktiske ting gjort.
Vi er meget glade for den store opbakning vi får fra vores støttemedlemmer
Det varmer også, at så mange tilkendegiver, at de er glade for at Munkebo Bakke er
blevet opgraderet.
En glæde at være på Bakken og møde glade mennesker, der værdsætter stedet.
Men stor tak er der også til bestyrelsen for indsatsen.
TAK til Niels-Jørn har styret økonomien og haft meget med byggeriet at gøre.
TAK til Kaj har hjulpet med alle mulige praktiske opgaver og er altid klar, når han
bliver spurgt.
TAK til Henning der har ydet en stor indsats med guidearbejde og computeropgaver.
TAK til Elsebeth for opbakning og for at stå med alt det skriftlige og medlemskartoteket.
TAK til Willy, der trods han er suppleant har givet stor hjælp pga. hans megen
erfaring og vilje til at hjælpe.
Trods coronaen har vi nået meget, selvom infomulighederne ikke har haft de bedste
vilkår.
Allerede om ½ år vil der igen være generalforsamling.

