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Repræsentantskabsmødet.
Årets gang i Munkebo Kulturhus blev præget af Corona,
store ombygninger og en vandskade.
Endelig kunne Munkebo Kulturhus 15. juni afholde et længe ventet
repræsentantskabsmøde. Mere end en snes repræsentanter var
mødt op på baggrund af indkaldelsen.
I beretningen fortalte formanden Willy Anderskov, at 2020 ellers
startede så godt, men så kom Corona, og bød på udfordringer med bl.a. nedlukninger.
Oveni skulle kommunens ansatte overflyttes til den gamle Troelskærskole, og det betød, at en
stor gennemgribende renovering blev sat i gang. Egentlig skulle det ikke betyde noget for kulturhusets daglige virke, men det store projekt gav periodevis problemer, især med vandskader,
hvor parketgulvet et par steder hævede sig med ½ meter, som følge af boringer med vandkøling
i etagen ovenover.
Trods genvordighederne blev det gode samarbejde i forbindelse med kommunen rost.
Formanden berettede endvidere, at der var kommet nye aktiviteter til, så vi nu er oppe på 43
hold, der bruger huset.
Beretningen blev godkendt, ligeså det reviderede regnskab og budgettet for 2021.
Taksten for brugerkort til Kulturhuset blev fastsat til 100 kr. pr. halvår.
De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, så bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet har følgende medlemmer: Willy Anderskov, Torben Hansen, Jette Nielsen, Ove
Eriksen, Lisbet Munk-Hansen, Henning Rasmussen og Peter Heiden. Bestyrelsen konstituerer
sig på sit første møde efter sommerferien.
Jytte Bang blev genvalgt som suppleant, og Kai Lau fortsætter som revisor. Peter Hansen fra
Munkebo Revyen blev revisorsuppleant.

Sommer og Sankt Hans.
Det er blevet sommer i Danmark og den seneste tid har ikke budt på meget
regn her på vore breddegrader.
Den tørre periode kan desværre risikere at få indflydelse på de traditionelle
SanktHans bål. Myndighederne er allerede begyndt at rumle med forbud mod
optænding i havegrillen, og så er der ikke langt til et totalt forbud mod brug af
åben ild.
Hvorvidt der bliver afholdt bål i Munkebo dette år, vides derfor ikke. Der er ikke andet at gøre
end holde sig orienteret via den lokale presse.

Kulturhuset holder ikke lukket, men der vil ikke blive
gjort rent i huset i løbet af
sommerferien.
Sæsonen starter igen for fuld
styrke i august. Hvornår din
aktivitet begynder, kan du få
at vide hos din tovholder.
Tilmeld dig Nyhedsbrevet på: munkebokulturhus@mail.dk .

