Gl. Munkebo Miniby
Nyhedsbrev feb. 2021

behandlet skal fremsendes til formanden senest d. 7.
april 2021.

Velkommen til et nyt år. Forhåbentligt bliver det et
år uden så meget Corona, så vi alle kan komme
videre. Munkebo Miniby er tilbage i god drift og
udvikling, og der er lagt mange planer for det nye
år. Vort mål for 2021 er at gøre Minibyen til et
endnu bedre sted at være for både gæster og
personale.
Støt Minibyen: Derfor har vi brug for støtte udefra.
Minibyen har ca. 95 støttemedlemmer og dertil
nogle virksomhedsmedlemmer. Vi håber, at alle
fortsat vil støtte op om det frivillige og ulønnede
arbejde, som udføres i Minibyen. Kontingentet
koster fortsat kr. 75,00 pr. person pr. år. Virksomhedsmedlemskab koster kr. 400,00. Nye medlemmer er meget velkommen, og vi har brug for
alle små og store bidrag til fortsat drift og udvikling
af Minibyen. I februar – marts kommer vi igen
rundt med indbetalingskort, og vi håber på jeres
støtte også i 2021 og fremover. Vi siger på forhånd
tusinde tak.
Foreningen har MobilePay 295880.
25 års jubilæum:
D. 17. jan. havde foreningen 25 års jubilæum. Også
én af de frivillige Mona
Frederiksen havde samme
dag 25 års jubilæum i Minibyen. Begge jubilæer blev
forbigået i stilhed pga. Coronasituationen. Men vi ønsker Mona til lykke med de
25 år i Minibyen, og håber
så, at vi kan markere jubilæet
senere på året.
Generalforsamling:
Ifølge vore vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes senest i februar måned. På grund
af Coronasituationen i skrivende stund har vi set os
nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling til et senere tidspunkt.
Der indkaldes derfor til ordinær generalforsamling
torsdag d. 22. april 2021 kl. 17.00 i Minibyen.
Dagsorden iht vedtægterne. Emner, som ønskes

Travlhed på værkstedet
Dødsfald: Fast medarbejder i Minibyen igennem
rigtig mange år Lis Madsen døde ved nytårstid efter
lang tids sygdom 78 år gammel. Lis var en afholdt
kollega og dygtig håndværker, og hun har ydet en
meget stor indsats for Minibyen igennem alle årene.
Lis havde trods sygdom altid et godt humør og
hendes kreative idéer og evner kom især til udtryk,
når det drejede sig om noget med maling, mursten
og mosaikker. Lis vil altid være savnet. Æret være
hendes minde.
Travlhed i Minibyen:
Vi har tusinde ting, som skal laves inden sæsonstarten til påske. Men Coronaen har sendt os på
deltid, så vi når ikke så meget, som vi gerne ville.
Når foråret kommer og Coronaen er sendt på
porten, så får vi rigtig travlt. Hvis nogle har et par
timer til overs, så kig op til os. Vi har altid et lille
job til de fleste. Rep. af vore træskure, ny
sandkasse, opstilling af telt, maling af div. ting,
gøre pænt omkring minihusene og meget mere er
nogle af de job, der venter.
25 års jubilæum:
Vi håber, at vi kan fejre vort jubilæum ved en
senere lejlighed hen på sommeren i form af et åbent
hus med lidt mundgodt for medlemmer og andre.
Det vil I høre mere om senere.
Velkommen til året 2021!
Pbv
Arne Kristiansen
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