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Generalforsamling og byrådsvalg
Af Ole S. Hansen
Fotos: Ole S. Hansen

Tirsdag den 20. februar afholdes den årlige generalforsamling i vores nye lokaler på Chr. 4. Vej 53.
Vi er så småt begyndt at føle os hjemme, selvom der nok går et stykke tid inden vi er helt på plads.
Generalforsamlingen er beskrevet på side 3 i denne avis. Husk at tilmelde dig hvis du ønsker mad.

Skødeoverrækkelse - Bager Grau
Af Ole S. Hansen
Fotos: Poul Hauschildt, Helge Kjerside og Børge Præst

S

øndag den 15. oktober var der skødeoverrækkelse på Bager
Graus hus i Adelgade til Jørgen Lindegaard. Han bor til daglig
i Rungsted Kyst på Sjælland, men både ham og hans kone er begge
opvokset i Kolding.
Der var mødt 21 minibyggere op til det festlige arrangement
med flag og fane og fællessang, og vejret var herligt som det også
fremgår af billederne.
Der blev sluttet af med kransekage og hvidvin.
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Borgmesteren har ordet
Af Leif Bryhl

S

å er vi kommet på den rigtige side og ind i det nye år, med næsten færdige lokaler og værksteder,
og det er dejligt, at høre fra vore medlemmer om de gode forhold som vi har fået.
Det har holdt hårdt, men det ser ud til, at det lykkedes.

Men malurt er der altid i bægeret, da Minibyen har mistet fire medlemmer som ikke er iblandt os
mere (se mindeord på side 4).
Men vi må se fremad mod lysere tider så vi kan få udbygget vores sammenhold igen, der har været
for meget ”vores” og ”jeres” men det ser ud til, at det går i den rigtige retning – nemlig at det nu er
”vores alle sammen” så det er dejligt, at det er blevet rettet med fælles hjælp.

Generalforsamling
og
byrådsvalg
Der indkaldes hermed til byrådsvalg

tirsdag den 20. februar 2018 kl. 10.00
i Kolding Minibys lokaler Chr. 4. Vej 53.
med følgende 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 borgmester. På valg: Leif Bryhl – modtager genvalg
Valg af byrådsmedlem. På valg: Jens Erik Andersen – modtager genvalg
Valg af 2 suppleanter til byrådet. På valg: Helge Kjerside – modtager ikke genvalg
og Peter Klindt
Valg af 2 revisorer. På valg Christian Pihl - modtager genvalg og Muller Hansen –
modtager genvalg
Valg af revisorsuppleant. På valg: Poul Klaaborg – modtager genvalg
Eventuelt

Eventuelle forslag skal være byrådet i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen, vil der være et par stykker smørrebrød og 1 øl/vand til en pris af 40,- kr.
Af hensyl til arrangementet beder vi om tilmelding ophængte lister eller på telefon 75540821
senest den 12. februar.
Husk at betale kontingent, kr. 200,- for 2018 inden generalforsamlingen.
På byrådets vegne
Leif Bryhl.

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.

Mindeord
Der er visse fuglearter i denne verden som danner par for livet og det er i ordets forstand, at når
den ene part forlader jorden, så forlader den anden part den også umiddelbart efter.
Det kan man også sige, om de to søde og kære mennesker Connie Hermansen og Laust Kristensen
hvor Laust ville følge efter Connie efter kun 2 uger.
Uanset hvordan det er opstået, må det være det rigtige for begge to det der er sket. Den drejebog
kan vist ikke skrives smukkere.
Vi har også mistet vores kære Minibods-bestyrer Lone Nielsen den første dag i det nye år. Lone var
meget aktiv i Minibyen – både på værkstedet og i Miniboden og for den sags skyld også hjemme
hvor hun producerede blomsterkummer og lysestager. Hun havde tjek på Miniboden hvor hun
sørgede for at der var de ting der skulle sælges.
Også vores ”huslæge” Gorm Høyberg er afgået ved døden i 3. kvartal.
Så vi minibyggere vil sende mange tanker og tak til Connie, Laust, Lone og Gorm, for deres
mangeårige virke i Kolding Miniby
Æret være deres minde.
Leif Bryhl.
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