
   Nyhedsbrev fra Munkebo Bakkes Venner 
 

Kære alle                                                                                                             Munkebo d. 30.jan. 2020 

Efter et fint fremmøde til repræsentantskabsmødet er Munkebo Bakkes Venner nu en almindelig 

forening. Da repræsentantskabet valgte at foreningens vilkår ændres, så den fremover skal være 

en forening, hvor medlemmer har stemmeret. 

Tak til alle der deltog i processen. Vi har nu mulighed for at skabe det foreningsarbejde vi ønsker, 

og vi glæder os til samarbejde med medlemmer og interesserede.  

Bestyrelsen, der jo kun har fungeret siden ca. 1.september blev genvalgt. Jesper Bahne fortsætter 

som formand – Henning Rasmussen som næstformand – Niels Jørn Kirkebæk som kasserer – Kaj 

Frede Jørgensen som bestyrelsesmedlem og Elsebeth Lund Nielsen som sekretær. Suppleanten 

Hans Jørgen Rasmussen ønskede dog ikke genvalg, men i stedet valgtes Willy Anderskov Nielsen til 

suppleant. Pelle Clemmensen blev valgt som revisor. 

Alle er velkomne i vores forening, men de, der ønsker at støtte foreningen, kan indbetale det 

årlige kontingent, som er 70 kr. for enkelt person eller 100 kr. pr. husstand. Virksomheder kan 

tegne støttemedlemskab for et kontingent på 500 kr. Kontingent indbetales på  Mobile Pay : 20 15 

11 71 (kasserer Niels-Jørn Kirkebæk). Samtidig beder vi om at alle der betaler kontingent 

indsender navn og e-mailadressen på fam.jesels@gmail.com  

Her i foråret glæder vi os til, at vores arbejde med Munkebo Bakke begynder at blive synligt. Vi 

skal i samarbejde med Ladby Vikingemuseum have de historiske bygninger markeret, og vi sender 

gode tanker og ønsker til de fonde, vi har søgt, så infohuset kan blive et resultat i indeværende år. 

Vi skal også skabe liv og arrangementer på vores allesammens Bakke – og forventer i foråret at 

holde et medlemsmøde, hvor vi kan snakke om, hvordan vi involverer interesserede og får skabt 

nogle gode aktiviteter. 

I samarbejde med Munkebo Lokalhistorisk Arkiv og Minibyen er vi i gang med at opbygge guid-

ning, så de spændende historier i vores område kan blive fortalt. 

Husk at lægge mærke til at der flages på Bakken d. 5. februar, når kronprinsesse Mary har 

fødselsdag, da vi har valgt at følge de fleste flagdage. 

Munkebo Bakkes vedtægter kan ses på www.munkebo.dk – her vil nyhedsbreve også kunne læses. 

                           Mvh. Munkebo Bakkes Venner 

                                                                                                                                               Elsebeth Lund Nielsen 
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