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Presseomtaler i 2020.
Af Linda Lyhne.

I

år har der været artikler i Jyske Vestkysten flere
gange, hvilket har stor betydning for os, da
omtale også giver flere besøgende.
Det begyndte med en artikel om Jens Erik
Andersen, da han blev valgt til borgmester i
februar 2020. Desværre mistede vi ham i august
måned. I september blev der så lavet en artikel
om undertegnede, da jeg tiltrådte som afløser for
Jens Erik Andersen.
Senest har der været en artikel med Poul
Hauschildt, om hans projekt med at bygge
Julemandens Hus, en rigtig god artikel. Mon ikke
alle børn bliver glade, når de på et tidspunkt kan
se huset. Der bliver tit spurgt efter det, og så må
vi vise dem den model vi har indendørs, men som
desværre ikke kan placeres udendørs.

fortalte jeg om udsættelsen af indvielsen.
Den 23. september var der et indslag om
Kolding Miniby, hvor de fortalte lidt om byen.
Derud over ligger der på deres hjemmeside
også et indlæg med Jørgen Lidballe fra den
22. september, ligesom der ligger artikler
på hjemmesiden. Man kan se indslagene på
TV SYD – nyheder, og så søg på Kolding
Miniby. Der er også flere ældre indslag som er
spændende.
Efter indslaget om Kolding Å og Sønder Bro,
kunne vi se, at flere gæster gik direkte for at se
dette.
Tak til både Jyske Vestkysten og TV-SYD, for
jeres positive omtale.

Vi har også haft besøg af Jørgen Guldberg fra
TV-SYD, det var i forbindelse med at Kolding Å
skulle have været indviet.
Den 22. september var der billede af Sønder
Bro bag nyhedsværten og i den sene udsendelse
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Borgmesteren har ordet
Af Linda Lyhne

Et år rinder ud. 2020 har været et turbulent år både
på godt og ondt. Den 11. marts blev Danmark lukket
ned, hvilket også betød nedlukning af Kolding
Miniby. Af den grund blev flere af vores projekter sat
i stå, ligesom åbningen blev udsat. Sæsonåbningen i
fællesskab med Geografisk Have blev udsat, men da
Geografisk Have blev åbnet for publikum, kunne de
også komme hos os. Værkstedet blev dog lukket for
gæster pga. evt. smitte. Der blev købt håndsprit ind
i større mængder og butikken blev åbnet, så vi kunne
få gang i vores salg.
Vi kom igen i gang med Å-projektet og den blev klar
til indvielse. Men så igen nye restriktioner 4 dage før
og dette måtte aflyses.

I september skulle vi også have et møde med andre
minibyer i Danmark, hvilket prøves afholdt en
gang hvert år, men igen pga. de nye restriktioner
som kom, måtte det også aflyses, da flere meldte
afbud. Vi kommer jo også fra alle dele af landet, så
helt forståeligt. Vi håber, at kan afholde mødet i

forsommeren 2021, men det kommer jo helt an på
hvordan Covid 19 udvikler sig.
Vi har fået restaureret mange huse i år, og er stadig i
fuld gang. Nu, hvor det er for koldt at være udenfor,
bliver de huse, der kan flyttes indenfor, taget i den
rækkefølge, som de trænger mest.

Derud over er to minibyggere i fuld gang med
at bygge Julemandens Hus og nu er råhuset til
Farveriet, der har været ved Kolding Å, også lavet.
Vi har i år haft næsten 22.000 besøgende i 2020,
hvilket er rigtig flot, når sæsonen også har været
afkortet.

Tak til alle minibyggere og vagter for den indsats i
har gjort i 2020.
Samtidig vil vi takke alle vores sponsorer. Uden dem
kunne arbejdet ikke gennemføres.
Jeg vil slutte af med at ønske jer en rigtig god jul og
godt nytår med håb om et godt år i 2021.

Generalforsamling og byrådsvalg.
Af Ole S. Hansen.t
Vi har også haft besøg af Jørgen Guldberg fra TV-SYD, det var i forbindelse med at Kolding Å
skulle have været indviet.
Ifølge vores vedtægter, skal vi afholde generalforsamling inden 1. marts. Men på grund af
corona-restriktionerne er det ikke muligt på nuværende at sætte en dato.
Dog sætter vi dagsordenen nedenfor – og så snart vi igen kan samles 100 personer – vil alle
medlemmer modtage en officiel indkaldelse.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Borgmesterens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af kæmner. På valg: Bent Th. Hansen – modtager genvalg.
Valg af 2 byrådsmedlemmer. På valg er Ole S. Hansen – modtager genvalg og Ernst 		
Antonsen – modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter til bytådet. På valg: Lis Petersen – modtager genvalg.
Valg af 2 revisorer. På valg: Christian Pihl – modtager genvalg og Tage Juhl – modtager
genvalg.
Valg af revisorsuppleant. På valg: Poul Klaaborg – modtager genvalg.
Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være byrådet i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
På byrådets vegne: Linda Lyhne.

Husk at betale kontingent – kr. 200,- for 2021 inden 1. februar.
Der er i denne avis vedlagt indbetalingskort – medlemskort til betaling af kontingent.
Kontingentet kan betales på flere måder.
Der kan betales kontant på kontoret.
Der kan betales på posthus eller bank.
Der kan betales via netbank.
Der kan betales via Mobile Pay – 90430.
Hvis du betaler via Mobile Pay – bedes du anføre
det nummer der står lige under Kolding Miniby som
markeret på billedet (se bort fra alle de forreste nuller)
og hvis du betaler flere kort, bedes du anføre numrene
på alle kortene.
DET ER UTROLIGT VIGTIGT AT VI FÅR ALLE KORTNUMRENE MED – DA DET ER DEN
MÅDE VI REGISTRERER AT KONTINGENTET ER BETALT.

Til alle minibyggere
som endnu ikke har fået lavet et portræt/interview. Send venligst et par ord om dig selv: Hvor er
du født, din evt. uddannelse,lidt om dit arbejdsliv og om, hvordan du hørte om Kolding Miniby
til: mul.tom@stofanet.dk eller aflever det på et stykke papir.
Jeg blev udlært elektriker i 1967, kom ind som soldat,
efter 14 måneder fortsatte jeg til 1973 som el-mand.
Skiftede så til prof modelbygger ved Skamo. Her lavede
jeg blandt andet tunnelen under Storebælt, som skulle
bruges til licitationen før arbejdet gik i gang, samt mange
andre store projekter af alle former for virksomheder i i
både indland og udland.
På et tidspunkt blev firmaet kontaktet angående vinduer
og døre til ”Julemandens Hus”. Jeg blev spurgt, om jeg
ville lave dem. Det var for mig en spændende opgave, så
jeg sagde ja - og det blev min indgangsvinkel til Kolding
Miniby.
Jeg arbejdede i over 30 år på Skamo. De sidste 5 år
arbejdede jeg på lageret hos Beirholms Væverier, indtil
jeg gik på efterløn i januar 2008.
Jeg skulle lige bruge et år på mine hængepartier, hvorefter jeg startede i Minibyen på
Lykkegårdsvej i 2009 og var med fra dag et på udflytningen til Geografisk Have.
Altmuligmand Poul H.
Hørt på værkstedet.
Minibygger 1 : Er du glad for dine nye
høreapparater?
Minibygger 2 : Ja mon ikke. Jeg har allerede
ændret mit testamente 2 gange.
Velkommen til nye medlemmer
Vi kan i denne avis byde velkommen til 2
nye medlemmer.
Mogens Degn Poulsen, Jette Degn Poulsen,
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