Gl. Munkebo Miniby
Bestyrelsens beretning 2020
Tilbageblik på året
Året startede med en truende lukning af Minibyen, for der manglede i den grad aktive seniorer på værkstedet.
Ved generalforsamlingen sidst i januar 2019 blev der imidlertid dannet en ny og fuldtallig bestyrelse, og der
kunne nu sættes nye mål.
I maj måned blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen fik vedtaget et nyt sæt
vedtægter.
I løbet af foråret blev der lavet nogle infotavler, så Minibyen i højere grad end tidligere kunne fortælle historien
om Munkebo.
Ligeledes blev der igangsat en renovering af minihusene. Det er en lang proces, som løbende vil være i gang
også fremover.
Vi fik også søgt fondsmidler, som gjorde, at vi kunne foretage nogle fornyelser - eksempelvis, ny kompressor ,
rundsav og telt/materialer til vinterafdækning mm. Der blev til disse formål modtaget fondsmidler fra
kommunens §18 midler (kr. 6.000,00) og VELUX FONDEN (kr. 40.000)
Det var også en glæde, at vi i årets løb kunne byde velkommen til 4 – 5 nye medarbejdere i ”Minibyen”
Over året som helhed har Minibyen haft et pænt besøgstal på ca. 1300 gæster, heraf ca. 1000 gæster i de 3
sommermåneder. Gæsterne har været flinke til at skrive pæne hilsener i vores gæstebog og til at lægge lidt
penge i vores ”gæstekasse”
Minibyens lille faste indtægtskilde – salget at fuglefoderhuse – er gået bedre end tidligere. Der er solgt i alt 19
huse i årets løb.
Specialarrangementer i året løb:
I 2019 har der været følgende arrangementer.
Søndag d. 2. juni 2019 kl. 14.00 – 16.00
Det er første søndag i sommersæsonen og det fejrer vi med ”åbent hus” med kaffe på kanden. Alle er
velkommen til at kigge ind.
Det var starten på sommeren – men kun få gæster.
Torsdag d. 6. juni 2019, kl. 19.00 – 21.00
Munkebo Miniby – Fremvisning og fortællinger
Orientering om minibyen i dag og i fremtiden. Rundgang i minibyen med historiske fortællinger.
Minibyen er vært ved en kop kaffe. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.
Mødested: Munkebo Miniby, Bakkely 50, 5330 Munkebo.
Aftenen var præget af regnvejr, så vi måtte indendørs – 18 deltagere.
Tirsdag d. 18. juni 2019, kl 19.00- 21.00
Lokalhistorisk Vandring – Nørregade fra Genbrugsen til Bystævnet.
Vi vandrer en kort tur i Nørregade med historier fra fortid og nutid.Vandringen slutter i arkivet, hvor arkivet er
vært ved en kop kaffe. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.
Modested: Kirkens Korshær Genbrug, Nørregade 18, 5330 Munkebo.
Arrangementerne d. 6. og 18. juni laves i samarbejde med Munkebo Lokalhistoriske Forening.
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Vellykket aften med flot sommervejr og mere end 50 deltagere
Søndag d. 8. sept. 2019 kl. 10.00 – 17.00
Fjordens Dag 2019.
Minibyen holder ”åbent hus”
Vellykket arrangement med ca. 80 gæster over dagen i Minibyen. Minibyen havde også en stand ved
Boels Bro, og her fik vi vist flaget, og der blev der solgt 3- 4 fuglefoderhuse.
Økonomi og medlemsforhold:
Egenkapitalen var ved årets begyndelse svundet ind til kr. 11.500,00. I lyset af den lave egenkapital blev al
annoncering i div. vejvisere og i turistforeningens magasin stoppet omgående. Ved udgangen af året er
egenkapitalen steget med ca. 5.000,00 – ikke meget – men nok det bedst opnåelige. Der skal fortsat køres med
en stram pengepolitik, og ethvert indkøb skal nøje vurderes i bestyrelsen.
Foreningen fik i året etableret MobilePay – desværre en nødvendighed – men en udgift på godt 1000 kr.
Minibyen havde i 2019 ca. 50 støttemedlemmer + 4 virksomhedsmedlemmer. Desværre har Minibyen ikke haft
et medlemskartotek, som nøjagtig viser, hvem medlemmerne er, og hvor mange der er. Dette skal vi have styr
på i 2020.
Afslutning:
Minibyen kan se tilbage på et år, hvor den kom videre fra en truende lukning. Der blev lavet nogle nye tiltag og
interessen for Minibyen voksede igen. Besøgstallet var meget tilfredsstillende. Produktionen og salget af div.
fuglefoderhuse gik godt, og Minibyen vil fortsætte denne produktion i de kommende år.
I det kommende år vil vi forsøge at gøre lidt mere ud af pladsen, så folk får ønske om at opholde sig på stedet ½
til 1½ time. Ekempelvis vil plancher og infotavler blive forbedret. Åbningstiden i sommerperioden vil blive
udvidet. Der opstilles nyt gæstetelt langs med bygningen samt i løbet af året et ”lejetelt” til børn. Pladsen
belægges med nyt stenmateriale imellem husene.
Men der ligger mange opgaver og uløste forhold forude. Minibyens huse skal løbende passes og vedligeholdes.
Økonomien skal forbedres. Vi skal finde ud af, om Minibyen på sigt kan blive, hvor den er? – hvad siger
lejekontrakten? - kan Minibyen få et areal i skovbæltet? - kan Minibyen tiltrække de aktive ældre i tilstrækkelig
grad, så den daglige drift kan sikres? – hvordan kommer vi i gang med en vedligeholdelse af værkstedet, som er
lejet?
Bestyrelsen har i det forløbne år allerede arbejdet lidt med de fleste af disse spørgsmål og vil fortsætte med at få
afklaret og løst så mange af spørgsmålene som muligt i det kommende år.
Bestyrelsen takker alle ”medarbejdere”, samarbejdspartnere, støttemedlemmer, sponsorer, gæster og venner af
Minibyen m fl for året 2019, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2020.
Der gives en særlig tak til VELUX FONDEN for deres donation på kr. 40.000,00 som i særlig grad medvirkede
til at fastholde Minibyen som et godt værested for ”aktive ældre”.
Formanden takker den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb.
Pbv
Arne Kristiansen
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