Nyhedsbrev fra Munkebo Bakkes Venner 18.jan. 2022
Vi tager nu et nyt år i brug og vil indlede med at ønske alle vore medlemmer og følgere et godt
nytår.
Trods et voldsomt corona-år, og hvor mange ting ikke forløb, som vi kunne ønske, skete der dog en
del gode ting på Munkebo Bakke. Det vil vi glæde os til at berette om på vores generalforsamling.

Derfor indbyder vi hermed til årets generalforsamling i Munkebo Bakkes Venner
ONSDAG D. 9. FEBRUAR KL. 18.30 I MUNKEBO KULTURHUS - Troels alle 4
Dagsorden for generalforsamlingen er vedhæftet her
For at have stemmeret skal medlemskab fornyes eller tilmeldes inden generalforsamlingen.
Hvis I stadig vil støtte vores forening håber vi, at i vil forny Jeres medlemskab eller tilmelde som
nye medlemmer.
Vilkårene er ikke ændret:

Husstands-medlemskab : 100 kr. årligt
Enkelt medlemskab :

70 kr. årligt

Beløbet indbetales til Mobile Pay : 20 15 11 71 ( kasserer.Niels-Jørn Kirkebæk)
Husk at skrive medlem i kommentarfeltet.

ell. betal på Foreningens MBV. konto: 2377 6291 847518
Samtidig vil vi bede om at der sendes en e-mail med Jeres navn – tlf.nr – og adr. til
fam.jesels@gmail.com. I vil herefter modtage kvittering/ medlemsbevis.
Foreningens formål er at være med til at bevare og passe på Munkebo Bakke og hjælpe med at
skabe gode rammer og arrangementer og guide om stedets historie, så alle kan have glæde af
det unikke område.
I 2022 forventer vi fgl.: I det kommende år ser vi frem til at Ladbydragen flytter ind som legeplads
på Bakken. Vi forventer en god oplevelse med indvielse. En ting der for især børnefamilier vil være
med til at skabe liv i området.
Operaen, der sidste år måtte aflyse på selve dagen vender tilbage i år, og vi melder datoen ud, når
vi kender den. Vi har flere mulige ting i støbeskeen, men må se muligheder for opfølgning, før vi
kan fortælle om det.
Kom til generalforsamling og hør mere om spændende udvikling på Munkebo Bakke. Kommunens
driftleder for Park og Vej og en landskabsarkitekt vil fortælle om en rigtig spændende fremtid for
vores Bakke.
Mvh. Munkebo Bakkes Venner

