
 

 

 

Uddrag af referater over 10 år 

 

2011 

27. januar: første møde i “Visionsgruppen” 

“Munkebo - som en del af det store”.  

Lindøparken, Munkebo Bypark er tema pa ̊ alle møder indtil videre  

15. februar: Hjemmeside “munkebo.dk"  

8. marts: Lindø sponserer 150.000,- til TV2 arrangementet “Fællessang pa ̊ Char-

lie”.  

9. april: borgermøde i Kulturhuset. 

23. juni: TV2 Fællesang pa ̊ Charlie - Skt. Hansarrangement ved Roklubben. 

11. august: Stafet for Livet kommer til Kulturhuset  

1. september: Musikgruppen er startet.  

Der snakkes om Munkebopedelordninger – ”Genvejen”. 

26. september: Møde i gruppen for unge Børnefamilier 

25. oktober: arbejde med stiftelsesdokument for Virk og Gro.  

 

2012 

14. januar: offentligt møde i Kulturhuset. Godt møde - stor tilslutning 

17. april: offentligt møde i kulturhuset om Munkebo Bakke 

22. april: Danmarks Naturfredningsforening og Genvejen kampagne “Store Ind-

samlingsdag” 

8. maj: Søren Storm indtræder i Virk og Gro - Gruppen. Ingeniør og godt lokal-

kendskab. 

29. maj: kommunen overtager Munkebo Bakke - meddelelse fra A. P. Møller fon-
den vedr. Byparken: Ansøgningen kan ikke imødekommes ! - Klavs og Palle mø-

des med Henrik Tvarnø den 27. juni efter besked fra Ane Uggla. 

7. august: projekter med sejlads pa ̊ Kertinge Nor ender med et lokalt arrange-

ment med DUI 4. september. - ”Genvejen” arbejdes der med projektet omkring 

Munkebostien 

9. oktober: Ungdomsskolen tager initiativ til Multibane foran Kulturhuset.  

 

2013 

7. januar: forberedelse til stiftende møde om Munkebo Bakke - Multibane foran 

Troelskærskolen er nu etableret. 

21. januar: Offentligt møde om udvidelse af Lindøterminalen. 

4. februar - kommunen bevilger 150.000,- kr. til bearbejdning af projektet 

Munkebo Aktiv Bypark.  



 

 

Stiftelse af den selvejende institution Munkebo Skibslaug omkring turbåden. 
Troels Nielsen indtræder i gruppen qua sit formandsskab for den selvejende insti-

tution Munkebo Bakke.  

17. april: Meddelelse om Dronningebesøg og den kongelige ballet pa ̊ Munkebo 

Bakke. Affaldsdagen “en ren fornøjelse” i eget regi. 

6. maj: Kurt Andersen overdrager skulptur, skibsklokke og billardbord til Virk 

og Gro. 

9. september: meddelelse fra byrådet om cykelsti langs Bycentervej og 3 mill. 
kr. til omra ̊defornyelse. - Omkring Byparken forhandles der med Lokale- og 

Anlægsfonden, der ikke finder deres anbefalinger tilgodeset. Kunstgræsbane skal 
etableres, måske med andre finansieringskilder. - "Genvejen”er stadig meget aktiv 

med forskellige ideer og tiltag. - Forrygende salg af aktier til Munkebo Bakke, 

omkring 200. 

7. oktober: der er lavet grundmateriale til Munkebo Bakke med skitseforslag til 
gården - Der arbejdes med projekt omkring Kløverstier i kommunen - kontakt til 
Munkebo Fodslaw - Efter henvendelse fra kommunen undersøges der muligheder 

for placering af shelters. 

2. december: skuffende at der ikke har været juletræstændingsarrangement 

Det sker aldrig mere....  

 

2014 

6. januar: Kerteminde kommune og Lokale og Anlægsfonden vil bidrage til 
Byparken med hver 3 mill. kr. - Boldklubben må søge andre fonde til kunstgræs-

bane. - Skibslauget modtager penge fra Trygfonden til redningsveste og sikker-
hedsudstyr, og der bevilges penge til førstehjælpskurser for mandskabet. -  

Kulturhuset får 350.000,- kr fra Lindøværftets Funktionærforening, og kom-
munen er klar til at få forsamlingshuset til en del af Kulturhuset. - Projektet 

med områdefornyelse startes med Winnie Lund som leder. 

3. februar: Troels meddeler, at der er bestilt kikkert til tårnet på Bakken. - Den 
14.2. vil arkitekter fremlægge skitser til Gården, ligesom Minibyens placering er 

klar. - Der lægges pres på kommunen for at få stoppet de uheldige fester i For-

samlingshuset 

12. maj: indvielse af kikkert m.v. på Munkebo Bakke.  

24. maj: Søsætning og navngivning af turbåden “Kristine” vil finde sted. - Borg-

mesteren vil forelægge projekt for Munkebo Bakke for Realdania og Nordea -  

Man drøfter uheldige forhold omkring midlertidige boliger i byen. 

Juni: tilsagn fra A.P.Møllerfonden om tilskud på 15 mio. kr. til Byparken 

1. september: forberedelse af fællesarrangement i Forsamlingshuset. 

6. oktober - arbejdet med Byparken skrider frem - Hvad skal parken hedde? Et 

møde med mange skatere som deltagere gjorde indtryk. - Arrangører af Fjordens 
dag var “kørt fast” og der trænger til fornyelse. Der var enighed om at støtte op 

omkring projektet i Kulturhusets regi. 

3. november: møde med Munkebo skole om “Den åbne skole”- en række forenin-

ger tilbyder sig. - Der er etableret et ambassadørkorps omkring Munkebo Bakke. 



 

 

 
1. december - til lykke til Klavs - årets borger i Kerteminde Kommune - Der søges 

etableret en gruppe “Bibliotekets venner - Årets juletræstænding var en suc-

ces. 

 

2015 

14. januar: indkalder bestyrelsen for Munkebo Bypark til møde med alle inte-
ressenter om projektet - Projektet med Kløverstierne er ved at være fuldendt 

med indvielse omkring juni. 

16. februar: Efter forskellige overvejelser er navnet “Munkebo Multipark” beslut-

tet for Byparken, og så er problemet omkring et toilet rejst fra flere grupper. 

16. marts: Adgangsvejen til Kulturhuset er problematisk, og der arbejdes med 
kommunen om afhjælpning. - Munkebo Bakke forbereder en travl sæson med 

bl.a. Den kgl. Opera den 8.8. - Minibyen flytter op på Bakken som planlagt ! -  

”Genvejen” konstaterer manglende interesse fra kommunen. 

18. maj: første spadestik til Multiparken den 17. juni kl. 15. - Minibyens om-

råde pa ̊ Bakken underkastes Museet for arkæologiske undersøgelser, men det 

gør ikke noget med en forsinkelse af projektet. 

29. juni - Der er overvejelser om nedrivning af Bakkegården, og kommunen un-

dersøger forskellige planmæssige forhold. 

17. august - Stafet for Livet afvikles med stor succes ved Kulturhuset, men der 
er en diskussion om fordeling af det indsamlede, hvor 1/3 går til den nationale ar-
rangør. - Den kongelige Opera pa ̊ Bakken med 3500 tilskuere og 12.000,- kr. 

overskud. 

14. september: Kulturhuset overtager arbejdet med Fjordens dag. - Munkebo 

Scorpions bliver danske mestre i Speedway med flotte arrangementer på banen 
i Munkebo. - Multiparken vil arrangere et triathlonløb i foråret i MIC og par-

ken - Multiman. 

28. september Munkebo biblioteks Venner stiftes 

19. oktober - Nedrivning af Bakkegården ændrer Minibyens holdning til en 

flytning. Værksted og minibyen skal være sammen ! - Skaterbanen i Multipar-
ken er taget i brug, og de store smil er fremme. - Der er røster fremme om at ned-

lægge Genbrugsstationen i Munkebo. 

7. december: planlagt stor indvielse af Multiparken den 17. december.  

 

2016 

25. januar: et ledigt kælderrum efter Beredskabets udflytning sætter tanker i gang 

om et mini museum for Lindøværftet. Esplanaden har tildelt Lokalhistorisk Ar-
kiv en stor model af Værftet. - Der kæmpes for byggemuligheder på Bakken efter 

gårdens nedrivning. Forvaltningens plan var nedrivning af gården og opførelse af 
et toilet med et lille redskabsskur tilbygget. - ”Genvejen” har problemer med at 

komme igennem til kommunen. -  
Der udgives et bogværk om Odense Staalskibsværft - Lindø. - Der er etableret et 
godt samarbejde med Munkebo skole, og der var møde i Kulturhuset med ele-

verne. - Med kommunen var der stadig drøftelser om Forsamlingshuset.  



 

 

21. marts: man overvejer aktiviteter i Kulturhuset for tidligere værftsarbej-
dere. Der har efter udstillingen været stor interesse, og modellen fra Esplanaden 

er en god start. - Nu skulle der komme lysregulering i det store kryds ved lan-

devejen. 

25. april: der berettes om succes med revyen efter flytning til Kulturhuset. - 

Der søges etableret en ydre anløbsbro ved Munkebo havn til bl.a. Ladbydragen. 

30. maj: Der arrangeres udstilling om værftet og en “hygge-snakke” frokost for in-
teresserede - I forbindelse med etablering af vindmøllerne pa ̊ Odense Havn skal 

der etableres en lokal følgegruppe. Der bliver midler til lokalområdet. 

26. september: Succes med Lindødagenes afholdelse sidste fredag i måneden 

hvor over 50 har deltaget. 

31. oktober: Friluftsrådet giver 134.000,- kr til anløbsbro ved Havnen. - Albani-

fonden giver 35.000,- kr. til bådtrailer til Skibslauget. 

12. december: lokalhistorisk forening modtaget 10.000,- kr til Lindøstuen fra 

A.P.Møller.  

 

2017 

27. februar: LAG Mank donerer penge til den ydre anløbsbro ved Munkebo 

Havn, Energi Fyn bevilger 75.000,-. Nu alt 347.000, kr. så projektet kan sættes i 
gang. - Referat fra et godt og konstruktivt møde “Vi vil ikke ha` det” om proble-

matiske unge i byen. 

10. april - Lokalplan for Munkebo Bakke godkendt og der er penge til nedrivning 
af gården. - God succes med Lindødagene med stadig flere deltagere. Næste gang 

Henning Morgen fra Esplanaden. 

19. juni: Det blev foreslået at få Niels-Jørn Kirkebæk tilknyttet gruppen (inge-

niør og tæt kendskab til kommunen!). 

28. august: Lindødagen er ved at sprænge rammerne - 85 deltagere. - Multipar-

ken får foræret 2 træskulpturer, der købes en el-bil og etableres en disc - golf-
bane. - Anløbsbroen ved Munkebo Havn indvies og suppleres med badetrappe 
og kajaktrappe. - Efter nedrivning af Bakkegården tales der om nedlægning af 

Den Selvejende Institution Munkebo Bakke og lade kommunen overtage det 
hele. - Ref. fra møde med politidirektør og chefpolitidirektør om stofproble-

mer i Munkebo. 

26. september: Nødra ̊b fra Minibyen, formanden er syg og kassereren har mistet 

modet. Willy vil prøve at tage kontakt. Vi må gøre noget... - Opsætning af de 3 
vindmøller på Lindø kan betyde 803.000,- kr til lokalområdet.- Boels Bro 

havn må prioriteres til en omfattende fornyelse/genopretning. 

14. december - Problemer omkring elever fra 10. klassecenteret. Politiet vil del-

tage i næste møde “Vi vil ikke ha` det”  

 

2018 

29. januar: Arne Kristiansen indtræder i gruppen. Formand for Munkebo Fod-
slaw og indfødt Munkeboer. - Søren Ravn fra kommunen foreslår vores gruppe 
som sparringspartner i arbejdet med kommuneplanen. - Minibyens problemer 

drøftes og man vil møde op ved generalforsamlingen den 6. februar. 



 

 

26. februar: Projekt med Østfyns Museer “Spøgelses/Vikingeskib” i et lys/vand-
projekt skal hjælpes, da kommunen ikke kan afsætte mandskab til betjening af 

projektet. - Efter Bakkegårdens nedrivning er Østfyns Museer klar til nye ud-
gravninger. - Projekt med renovering m.v. af Boels Bro havn er sammen med 

Boels Bro Bådelaug gjort klar. - Munkebo Bycenter har fået ny ejer, Allan Jørgen-

sen er talsmand. 

19. marts - Tina Nygård, Munkebo skole, deltager og fortæller om skolen i fremti-
den. - Der er også på dette møde referater om talrige problemer med lokalesitua-
tionen, 10. klassecenteret og pladsen foran Kulturhuset. - t er tiltrængt med 

en ny organisation omkring Bakken. Der opfordres til at indkalde til møde med 

interessenter. Nedlæggelse af toilettet er et stort problem. 

23. april: færdig plan for Vikingeevent med spøgelsesskibet i perioden 8. sep-
tember til 22. oktober. Kurt Andersens klokke sættes op pa ̊ havnen. - Egon går i 

gang med at lave dokumenter i henhold til EU`s Persondataforordning i relation 

til Virk og Gro gruppen. 

26. juni: Allan Jørgensen fra ALMA Property fremlægger visioner for Munkebo 

Bycenter sammen med arkitekt Anders Sunke. -  

27. august: Munkebo Bakkes situation er aktuel og bl.a. ønskes en drøftelse af 

økonomien, toilet m.v. Bestyrelsen efterlyser interesse for sagen og evt. nedlæg-
gelse af foreningen. Virk og Gro mener, at vi skal fastholde et engagement i arbej-

det med Bakken. – Tanker om at lukke Munkebo Bibliotek sætter protest i gang 

med 1100 underskrifter. 

25. september: Vikingeeventen pa ̊ Munkebo Havn sætter Munkebo på “verdens-

kortet” med lysshow hvor aften i perioden 11. september til 21. oktober. 

30.oktober: skitse til toilet og infohus på Bakken præsenteres. Kommunen af-

sætter 75.000,- kr. om året til leje af et toilet. - Munkebo Biblioteks Venner har 
problemer og der overvejes en lukning. Egon vil på Virk og Gros vegne arbejde 

med at forsøge at skaffe kandidater til ny bestyrelse inden den gamle bestyrelse af-

går. - Større renoveringsarbejder på Svømmehallen sættes i gang i 2021.  

 

2019 

29. januar: Munkebo Multipark med afsluttet regnskab og forslag om etable-

ring af *Støtteforening for Idrætscenter og Multipark.” - Kerteminde Kom-
mune meddeler, at der ikke er penge til Infohus på Munkebo Bakke. - Der fik 

vi “en over nakken”! - Munkebo Idrætscenters 50 års jubilæum skal fejres med 
festskrift og fest. Foreningerne mødes. - Der nedsættes en komite for Lindø Vind-
møllepuilje til uddeling af årlig donation. - Arne meddeler, at der er generalfor-

samling i Minibyen med risiko for nedlæggelse. 

26. februar: Minibyen er klar til en ny start med Arne som formand og Willy i 

bestyrelsen. - Munkebo Bakke gør klar til repræsentantskabsmøde, beretning, 
regnskab m.v. den 15. april. - Der arbejdes fortsat med infohus og specielt finan-

siering. 

29. april: Realdaniaprojekt til forskønnelse af pladsen foran Kulturhuset. “Fra 
Baggård til Promenade”. - Jubilæumsfestlighederne omkring MIC suppleres 

med et Jubilæumsskrift til samtlige husstande i Munkebo udarbejdet af Ove og 

Hans. 



 

 

3. juni: Vikingedagen ved Havnen og Roklubben er under forberedelse. - Mun-
kebo Bakke arbejder med byggeprojektet og med afklaring af situationen for 

den selvejende institution. 

26.august: store ændringer på Troelskærskolen med bibliotek, kontorer m.v. 

møde med direktørerne. - Munkebo Bakkes Venner stiftes og Troels meddeler, at 

han trækker sig som formand og dermed også fra Virk og Gro gruppen. 

23. september: Jesper Bahne bydes velkommen som formand for Munkebo 
Bakkes Venner. - Bibliotekets Venner starter livestreaming op om Naturviden-

skabelige foredrag fra Aarhus Universitet. 

21. oktober: Der arbejdes videre med planerne for ombygning af Troelskær og 
Bibliotekets Venner er klart imod en flytning fra de nuværende lokaler. 

25. november – Borgermøde mod flytning af Biblioteket m.v. havde stort frem-

møde med 200 deltagere. 

 

2020 

20. januar: møde med Claus Lade om ombygningerne i hele huset. Vi anbefa-

ler møder med alle foreninger, der er potentielle brugere. - Møde om Realda-
nia projekt, og man ønsker ikke p-pladser ud for Kulturhuset. - Nye aktiviteter i 

Kulturhuset - Modige mænd, Blæksprutten m.v. 

17. februar: Der er sendt ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden og LAG Mank 

om midler til Infohus på Bakken. Planer om shelters på Bakken er ikke velset 

af alle. 

4. maj: På grund af coronasituationen aflyses mange aktiviteter. - I Multiparken 

har Ældreidrætten via DGI fået penge til udvidelse af petanquebanen. - Byg-
geprojektet på Munkebo Bakke sættes i gang med de sidste penge fra kommu-

nen. 

8. juni: Rundvisning i Minibyen, hvor Arne viste rundt. - Miljøproblemer om 

malingsudslip fra Lindø er tiltagende og Klavs vil undersøge nærmere. - Opfø-
relse af ny daginstitution er udskudt til 2021 og i ældre- og handicapudvalget 
arbejdes der med planer om 2 nye plejehjem - det ene sandsynligvis i Mun-

kebo. 

24. august: Minibyen har succes med 2500 besøgende, pladsproblemerne træn-

ger sig på. - Flot indvielsesarragement af Infohuset på Munkebo Bakke. - Den 
påtænkte renovering af tag, loft, bassin m.v. i Svømmehallen fremrykkes. -  

Start på gruppen - MGP`erne - Munkebos Gæve Pensionister, som skal lave for-
skellige arbejder til forskønnelse af vores by. - Komitéen for Lindø Vindmølle-

pulje kan uddeles 80.000,- kr. til projekter i Lokalområdet. 

19. oktober: Biblioteket er nu åbnet i de nye rammer. - Kerteminde kommunes 
legepladspulje modtager ansøgning om lege/aktivitetsprojekt “Ladbydragen” på 

Bakken. Der arbejdes pa ̊ markering af vikingebygningerne. 

23. november: møde med borgmester og udvalgsformand om miljøproblemerne 

på Lindø. Dokumentation i form af billedmateriale må gerne bruges af kommu-
nen. - MGP`erne er kommet godt i gang bl.a. med Stenhusene ved Boels Bro, shel-

terne i Multiparken, skilte på Bakken og badebroen ved havnen.  

 



 

 

3. december: Munkebo Bakkes Venner får meddelelse om, at Kerteminde kom-

mune tildeler 186.500,- kr. til projektet “Ladbydragen på Munkebo Bakke” 

4. december: Møde med havnedirektør Carsten Aae og direktør Thomas Ander-

sen fra Fayard vedr. problemer med malingsudslip. 

 

2021 

15. april meddeler Albanifonden, at den donerer 228.500,- kr. til projektet “Lad-
bydragen på Munkebo Bakke”. Dermed er projektet fuldt finansieret med 
415.000,- kr. - 15. april er Virk og Gro gruppen ved HR, N-JK, EG og PHS på be-

søg ved Fayard og Lindø port of Odense for at skabe et bedre samarbejdsklima. 

 

Økonomi 

Det er interessant at se hvilke økonomiske midler, der er kommet til forskellige 

projekter og aktiviteter i perioden:  

Munkebo Multipark                      21.919.590,- kr. 

 

Ydre anløbsbro ved Munkebo Havn.                          347.051,62 kr. 

Friluftsrådet. 139.800,- 

LAG MANK. 157.187,00 

Energi Fyn. 75.000,-  

INFO hus Munkebo Bakke   449.385,00 kr. 

Kerteminde Kommune 225.000,- 

LOA                         159.085,- 

Vindmøllepulje          65.300 

 

Boels Bro bådehavn        832.460,- kr.    

Energistyrelsen 832.460,-  

 

Ladbydragen på Munkebo Bakke                             415.000,- kr. 

Kerteminde kommune   186.500,- 

Albanifonden.                 228.500,- 

I alt      23.965.006,62 kr. 

 

Diverse: (økonomi, som er skaffet eksternt) 

Lindøværftet sponserer 150.000,- til Fællesang på Charlie; Lindøværftets Funkti-
onærforening donerer 350.000,- til Kulturhuset; Albanifonden donerer 35.000,- kr 
til bådtrailer til Skibslauget; A.P.Møllerfonden donerer 10.000,- til Lindøstuen; 

Lindø Port of Odense donerer 100.000,- til MIC`s jubilæumsfest; Persolit donerer 
15.000,- til MIC`s jubilæumsfest; DGI bevilger 50.000,- kr. til udvidelse af petan-

quebane  

Vindmøllepuljen uddeler: 



 

 

• 10.000,,- til elektrisk spil til Kristines bådtrailer  

•  8.000,- til MGP´erne 

• 18.000,- til Minibyen 

• 10.000,- til Munkebo Ro- og Sejlklub 

• 15.000,- til Munkebo Bakkes Venner til udsigtskamera 

• 10.000,- til Munkebo Skibslaug til elektrisk ophalerspin 

•  3.000,- til Munkebo Hundepark 

•  8.000,- til Lindø Concertband 

•  8.000,- til Bregnør Bådelaug til varmepumpe 

•  

 
Velux fonden uddeler 8.500,- til vindjakker til mandskab pa ̊ Kristine 

TRYG fonden uddeler 20.000,- kr. til Kristine - redningsveste 
Arbejdernes Landsbank donerer 10.000,- kr til infomateriale - Munkebo 

Bakke Fayard donerer 5.000,- kr. til MIC`s jubilæum - Velux fonden donerer 

40.000,- kr til Minibyen - kompressor m.v. 

I alt 883.500,- kr. 

 

Ud over disse har følgende virksomheder været gode til at støtte løbende ar-

rangementer som Multiman, Vikingedag m.v. 

Entreprenørgården Munkebo, Arbejdernes Landsbank, REMA 1000  

 


