Gl. Munkebo Miniby
Nyhedsbrev dec. 2020
Året 2020 blev et meget anderledes år end forventet. Men overordnet set blev det på trods af
coronasituationen et godt år for Minibyen. Åbningstiden blev udvidet i sommerperioden, og det
benyttede de mange feriegæster sig af. Ca. 2500
sommergæster besøgte Minibyen i de 3 sommermåneder. Turisterne var overrasket over at finde så
stor en miniby her på Østfyn, og de studerede
flittigt de mange plancher om byens historie. Man
satte også stor pris på personalets små fortællinger
om stedets kvaliteter og historie. Der blev i denne
sommer skrevet mange dejlige hilsener i gæstebogen og lagt mange små beløb i husets gæstekasse
med tak for et dejligt besøg. Vi kunne igen
konstatere, at samspillet og nærheden imellem
værksted og udstilling havde stor betydning for
gæsternes samlede oplevelse af besøget.

Sommergæster i Minibyen
Fra starten af foråret kom Minibyens personale
hurtigt på overarbejde. Gæsterne fik øje på Minibyens fuglefoderhuse, og det blev en helt uventet
succes. I årets løb og frem til dette nyhedsbrev blev
der produceret og solgt 125 huse af forskellig
størrelse, konstruktion og udformning.
Det gode besøgstal og salget af de mange fuglehuse
har medført en lille men nødvendig forbedring i
foreningens økonomi, og vi har derved fået et lille
økonomisk råderum. Derfor er der igangsat forskellige små vedligeholdelsesarbejder og nye tiltag,
som skal forbedre forholdene for såvel personale
som for gæster i tiden, der kommer.
I eftersommeren malede vi vinduer og udvendigt
træværk – det trængte, for det havde nok ikke set
maling i 25 år. Det var ingen fornyelse, men nu
holder det nok et par år mere, til vi evt. får penge til
nye vinduer. Der er desuden ryddet op forskellige
steder ude og inde. Vi har indrettet nyt køkken

(brugt) i vort ”multirum”, der nu har funktion som
køkken, kantine, showrum mm. med plads til ca. 35
personer.
Der er desuden blevet penge til et nyt WC og
forbedring af vore lysinstallationer, visse værktøjer
samt andre småting til gavn i hverdagen.
Personalet består p.t. af 8 faste medarbejdere, som
arbejder 3 til 7 dage om
ugen. Dertil et lignende
antal medarbejdere, som
kommer lejlighedsvis og
løser vigtige opgaver for
Minibyen.
Med de gældende coroMinibyens fuglehuse
narestriktioner kan vi for
nuværende ikke være flere på værkstedet. Men når
tiderne ændrer sig, og når det igen bliver forår, så
får vi brug for mindst et par stykker mere til hhv.
værkstedsarbejde og vedligeholdelse af udstillingsarealet.
Foreningen Gl. Munkebo Miniby ser forholdsvis
lyst på fremtiden. Kredsen af støttemedlemmer er
vokset jævnt over sommeren til ca. 95 medlemmer.
Personalet er fyldt med nye idéer, viser initiativ,
arbejder målbevidst og mange nye initiativer ligger
i venteposition til at blive realiseret i 2021-22. Et
lille udpluk fra denne idérigdom er en ”minilegeplads” til børn, fortsat vedligeholdelse af vore
værkstedsbygninger, nye produkter fra værkstedet,
udsmykning af vor udstillingsplads og publikumsområde, nybygning i 1:10 af restaurant Bakken,
Højegaarden og Fjordgaarden. Gennemførelsen af
alle disse ting er dog meget afhængig af, i hvilken
grad vi kan skaffe finansiering og ”medarbejdere”
til idéerne, samt i hvilket omfang kommunen kan
stille yderligere udstillingsareal til rådighed.
I 2021 bliver Minibyen 25 år. Vi holder ikke stor
fest, men nok en form for ”åbent hus” i maj måned.
Minibyen vil gerne her ved årets afslutning takke
personale, støttemedlemmer, sponsorer, leverandører, samarbejdspartnere og gæster for indsatsen
og støtten i året, der er gået.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Pbv. Arne Kristiansen
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