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Skødeoverrækkelser

Af Ole S. Hansen. Fotos: Kurt Nielsen og Preben Johannesen

Der har været 2 skødeoverrækkelser her i efteråret.
Den første var på matr. 295 – på hjørnet af
Akseltorv og Østergade – den lille gule cafe. Det
var familien Castbert der havde set sig varm på
det hus og det var ikke mindst fordi katten er
ved at smutte ind af fordøren fortalte Annette
Castberg. Vi var samlet ca. 40 mennesker til den
festlige skødeoverrækkelse.

Ny lagerbygning
Af Ole S. Hansen. Fotos: Poul Hauschildt
En gruppe af flittige minibyggere har haft travlt
medat bygge en lagerbygning i fobindelse med
vores container. Denne er nu blevet lukket inde så
den ikke skæmmer vores nu så smukke udenoms
areal. Godt gået. Der blev også afholdt behørigt
rejsegilde som det fremgår af billedet.

Den anden overrækkelse var til KaiD-Fonden og
har var tale om 2 bygninger.
Nemlig matr. 236 i Slotsgade og matr. 422
Industriens bygning (Enigheden) i Høffdingsgade.
Også til dette arrangement var der samlet mange
mennesker med flag og faner og fællessang.

Borgmesteren har ordet
Af Leif Bryhl. Fotos: Ole S

Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og
fryser – så derfor takker Minibyen af for i år og er
mere eller mindre lukket på de udendørs arealer.
Men med 2018 året, må vi sige at Minibyen har haft
fremgang både med hensyn til det økonomiske og
med anerkendelse.
Minibyen fik anerkendelse fra Kolding Kommune
for det flotte og funktionelle byggeri hvilket kan ses
i form af et diplom som hænger i kaffestuen.
Så fik vi overrakt 100.000,- kr. fra KaiD fonden til
anlæggelse af Kolding Å og Sønderbro. Det skete på
Koldinghus den 23. oktober.

Kolding Miniby
Christian 4 Vej 23,
6000 Kolding
Åben 1. april – 30. sep.
Kl. 10.00 – 18.00

På vores egen matrikel er der også sket en masse.
Vores værkstedsbygning som er sponsoreret at
Jubilæumsfonden, er næsten færdig, der har været
en flok meget aktive minibyggere der har slidt i det
(se artikel på foregående side), og området udenfor
er planeret og der er sået græs og plantet træer og
buske rundt om bygningerne.
Der er generalforsamling den 19. februar 2019 kl.
10.00.
Jeg vil sluttelig ønske jer alle en god jul samt et godt
og velsignet nytår.

Kontakt os
www.koldingminiby.dk
Tlf.: 75 54 08 21
koldingminiby@gmail.com
Facebook: Kolding Miniby

Værksteder og adnimistration
Christian 4 Vej 53
6000 Kolding

Generalforsamling og byrådsvalg
Der indkaldes hermed til byrådsvalg

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 10.00
i Kolding Minibys lokaler Chr. 4. Vej 53, med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Borgmesterens beretning.
Fremlæggelse og godkeldelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af kæmner. På valg:Thorvald
Syndergaard – modtager ikke genvalg.
6. Valg af byrådsmedlem. På valg er Poul
Hauschildt – modtager ikke genvalg.
7. Valg af byrådsmedlem. På valg er Sven-Erik
Nielsen – modtager ikke genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter til byrådet. På valg:
Lis Pedersen – modtager ikke genvalg og
Ernst Antonsen – modtager genvalg.
9. Valg af 2 revisorer. På valg: Christian Pihl –
modtager genvalg og Muller Hansen –
modtager ikke genvalg.
10. Valg af revisorsuppleant. På valg:
Poul Klaaborg – modtager genvalg.
11. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være byrådet i hænde 8 dage
før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen, vil der være mulighed for
at købe et par stykker smørrebrød og 1 øl/vand til
en pris af 40,00 kr.
Af hensyn til arrangementet beder vi om en
tilmelding på ophængte lister eller på tlf. 75540821
senest den 7. februar.

På byrådets vegne: Leif Bryhl
Forskellen på pessimister og optimister
Pessimisterne er dog de reneste tåber –
de tror på det modsatte af hvad de håber.
Nej de optimister som livet beror på, er
dem; som tør håbe på noget, de tror på.

Piet Hein

Husk at betale kontingent – kr. 200,- for 2019
inden generalforsamlingen
Indbetalingskortene som følger denne avis, kan
betales på flere forskellige måder.
Der kan betales på kontoret alle hverdage mellem
kl. 9 og kl. 11.
Der kan betales i banken – eller på netbank.
Der kan også betales via Mobile Pay på nummer
90430.
Hvis du vælger Mobile pay, bedes du angive det
nummer der står lige under Kolding Miniby som
markeret på billedet.
Hvis der er 2 kort bedes du angive begge numre.

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.

Ernst Antonsen født 1941
i Kolding
Gik på Søndervang skole, gik ud
af 7. klasse, arbejdede til jeg var 18
på Dansk Fjerindustri.
Kom ind som soldat 2. januar
1961 til 30. april 1962.
Den 8. oktober 1962 blev jeg
ansat ved Jydsk Telefon i Vejle til
den 30. april 1999 hvor jeg gik på efterløn.
Fra 1966 til 2010 boede vi i Vejle. Den 1. marts 2010
flyttede vi til Kolding. I 2011 læste jeg om Minibyen
i Jyske Vestkysten og i september blev jeg meldt ind i
Kolding Miniby.

Alle medlemmer i Kolding Miniby ønskes en glædelig
jul samt et godt nytår, med tak for godt samarbejde i
det forgangne år.
Vi håber på at det nye år kan blive lige så godt.
Mange hilsner fra byrådet.

Velkommen til nye medlemmer
Vi byder velkommen til 4 nye medlemmer:
Annette Castberg, Dorte Højland Castberg og
Stig Højland Castberg.
Familien Castberg er også blevet sponsorer på
huset på hjørnet af Aksel Torv og Østergade..
Også velkommen til Rikart Jan Madsen.
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