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  Gl. Munkebo Miniby 

 

Nyhedsbrev  maj  2021  
Coronaen er kommet lidt på afstand og kalenderen 

varsler sommer – også i Minibyen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dødsfald: Fast medarbejder i Minibyen igennem 

rigtig mange år Kurt Dahlgaard Pedersen døde i 

foråret efter lang tids sygdom. Kurt var en afholdt 

kollega og dygtig håndværker, og han var eksperten 

ud i træskæring og stråtage. Kurt har igennem alle 

årene ydet en meget stor indsats for Minibyen. Kurt 

vil blive husket for de kreative idéer og evner, for 

den gode værkstedshumor samt de lune hverdags-

historier. Æret være hans minde. 
 

Arbejdet i Minibyen: 

Vi har i vinterhalvåret totalrenoveret 11 af udstil-

lingens ca. 100 huse. Det er en god begyndelse, 

men det skønnes, at 

yderligere ca. 40 huse 

trænger til samme tur 

på værkstedet for at 

bringe udstillingen op 

på en rimelig standard. 

Så der er lang vej endnu. For at styrke foreningens 

økonomi har vi måttet prioritere arbejdet med vore 

populære fuglehuse højt. Men den ”nye gruppe” af 

minibyggere ser meget fortrøstningsfuldt på de 

mange arbejdsopgaver og humøret er fortsat højt. 

I løbet af foråret har vi fået lagt nyt tag på halvdelen 

af vore lagerskure. Vi har endvidere fået etableret et 

”legehjørne” med sandkasse og legeareal – et 

projekt som vindmøllerne på havnearealet har 

støttet. Minibyen takker ”Vindmøllefonden” for 

støtten til dette projekt. 
 

 
 

Fremtiden. Ligesom sidste år vil udstillingen være 

åben hver dag fra d. 1. juni til d.. 31. aug. i tiden kl. 

09.00 – 16.00. Minibyen vil muligvis ikke være 

bemandet i hele dette tidsrum, men vi vil bestræbe 

os på at være der så meget som muligt. 

Med vort nye legehjørne håber vi at få besøg af 

flere forældre, bedsteforældre og dagplejere med 

mindre børn og børnebørn. Nu er der en stor 

overdækket sandkasse med friskt havsand fra 

Langelandsbæltet samt bondegård med div. legedyr 

mm. Og husk – vi opkræver ikke entré. 
 

Tak til vore støttemedlemmer. Mange støtter vort 

arbejde i Minibyen ved at være støttemedlem eller 

ved at købe et af vore fuglehuse. Det vil vi gerne 

sige tusind tak for. Uden denne støtte var der ikke 

nogen Miniby. Vi ville gerne afholde et åben-hus- 

arrangement for alle vore støttemedlemmer, men 

Coronasituationen forhindrer os i at gøre det på 

denne side af sommerferien. Vi håber, at vi kan lave 

et arrangement senere på året, men det vil vi vende 

tilbage til i august. 
 

Må jeg på Minibyens vegne ønske jer alle en god 

sommer. 

 

Pbv  

Arne Kristiansen 

Nyhedsbreve sendes til medlemmer og  andre  med  interesse  for Minibyen. Ønsker man ikke at modtage nyhedsbrevene, så kan de afmeldes hos formanden. 

Generalforsamling: 
Ifølge vore vedtægter skal den årlige generalfor-

samling afholdes senest i februar måned. På 

grund af Coronasituationen blev generalforsam-

lingen udsat til torsdag d. 22. april 2021. Her 

kunne man heller ikke forsamles grundet Corona.  

Der indkaldes derfor nu til ordinær general-

forsamling onsdag d. 2. juni 2021 kl. 17.00 i 

Minibyen. Dagsorden iht vedtægterne. Emner, 

som ønskes behandlet skal fremsendes til 

formanden senest d. 30. maj  2021. 

På generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag 

om at hæve kontingentet fra kr. 75,00 til kr. 

100,00 pr. år for støttemedlemmer. 

Der er indkaldt via Minibyens hjemmeside jf. 

vedtægterne. www.munkebo.dk/minibyen.html 
 


