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Generalforsamling 2022

Af Ole S. Hansen. Foto; Poul Hauschildt.

S

å er vores ordinære generalforsamling blevet afholdt den 8 februar 2022.
Linda bød velkommen til de 40 fremmødte, bad alle rejse sig og mindes Jens Schriver, der var
død siden sidste generalforsamling.
Derefter sang vi vores slagsang.
Jørgen Lildballe blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt. Ingen havde kommentarer til dagsordenen, så vi gik i gang.
Linda aflagde borgmesterens beretning, hvori hun ikke kunne undgå at omtale vores 25 års
jubilæum den 22. oktober 2021. På selve dagen afholdt vi reception for indbudte gæster. Det var
en rigtig god dag med mange taler og hyggeligt samvær.
Linda takkede alle aktive i Minibyen for den store indsats – både i forbindelse med jubilæet, men
også i almindelighed.
Herefter blev regnskabet fremlagt af revisor Christian Pihl, assisteret på lærred af kæmner Bent Th.
Hansen. Efter et par enkelte spørgsmål, blev regnskabet godkendt.
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Kontingent forbliver 200,- kr. årlig.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Valg: Linda blev valgt til miniborgmester og Rikart blev valgt som byrådsmedlem. Byrådet har
efterfølgende konstitueret sig og udpeget Rikart til viceborgmester.
Thorkild og Preben blev valgt som suppleanter til byrådet.
Christian Pihl og Muller blev valgt som revisorer og Poul Klaaborg blev revisorsuppleant.
Vi sluttede traditionen tro af med fælles spisning og hyggeligt samvær.
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Borgmesteren har ordet.
Ved Linda Lyhne.

Selv om der allerede er gået et par måneder af 2022 vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt
nytår. Foråret banker på døren og snart kan det blive sæsonåbning. Åbningen er den 1. april hvor
Geografisk Have også åbner. De har officiel åbning kl. 10.00 hvor vi - som vi plejer – deltager
med flag og fane. Vores jubilæumsår er vel overstået, men også i år er der nogle arrangementer på
bedding.
Den 9. feb. Havde vi besøg af den nye Citychef i Kolding Charlotte Pipenbring som fik en
rundvisning og var meget imponeret af hvad hun så.
Det bevirkede, at hun inviterede os til at deltage i City Koldings Majmarked på Aksel Torv den 27.
maj med en udstilling i lighed med den vi på biblioteket i oktober. Vi har sagt ja tak og håber på
medlemmernes opbakning og hjælp, selv om det falder i Kr. Himmelfartsferien.

Så skal vi deltage i alle tre markeder i Geografisk Have med en bod, henholdsvis plantemarked,
høstmarked og julemarked.
Mosbæks Farveri er kommet på plads, der mangler lige at blive lagt lidt tagsten, men det skal lige
blive lidt bedre vejr, før det kan udføres.
Generalforsamlingen er vel overstået, referat og beretning kan ses her i bladet.
Vi glæder os til at komme godt i gang og er der nogen medlemmer, som har lyst til at give en
hånd med hen over sommeren i vores butik eller til de tre markeder i Geografisk Have, er i meget
velkomne.

Manglende kontingentbetaling for 2022.
Af Ole S. Hansen

Da vi har konstateret, at ikke alle har betalt kontingent for 2022, beder vi om at få dette gjort med
det samme og senest den 1. maj 2022. Er der ikke betalt til denne dato, vil du blive slettet som
medlem – og har derfor ikke gratis adgang til Geografisk Have og vil ikke mere modtage Miniby
Avisen. Kontingent kan betales på flere måder.
Der kan betales på kontoret hverdage mellem 9 og 11.
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 de forreste nuller)
Og hvis du betaler flere kort, bedes du anføre numrene på
alle kortene.
OBS!!! DET ER UTROLIGT VIGTIGT AT VI FÅR ALLE KORTNUMRENE MED – DA DET ER DEN MÅDE VI
REGISTRERER AT KONTINGENTET ER BETALT.

Hvor er Kolding Miniby om 10 – 12 år?
Tekst: Leif Bryhl. Fotos: Poul Hauschildt.

Nu begynder foråret at melde sin ankomst, både med vintergækker og erantis, så derfor har alle
mulighed for at komme ud – og hvorfor kunne det ikke blive i Kolding Miniby? hvor der mangler
frivillige, som kunne tænke sig at arbejde på vores værksteder med at bygge huse, eller ude i det fri
med at vedligeholde de eksisterende huse i vores skønne Miniby. Vi er flere som synes, at vi skal
komme med et lille opråb.
Kolding Miniby startede i 1996 og i dag – 2022 – er der bygget ca. lidt over halvdelen af byen. Så
hvor er Kolding Miniby om 10 – 12 år? hvis vi ikke får flere frivillige.
Derfor vil vi bede dig, som er medlem, om at give dette videre til venner og bekendte.
Kom ud og se hvad det er vi går og laver. Der er gratis kaffe og postevand og det koster ikke noget at
se på. Men hvis I beslutter jer for at være med, skal I betale 200,- kr. om året i medlemskontingent.
Så mød op og se om det er noget for dig/jer – sofaen og lænestolen kan man tids nok komme i.

Til alle minibyggere.
Som endnu ikke har fåetlavet 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:
koldingminiby@gmail.com eller aflever det på et stykke papir.

Hjertestarteren er flyttet.
Tekst og foto: Ole S. Hansen.

Vores hjertestarter er blevet flyttet fra
Miniboden, hvor den ellers altid har hængt.
Det skyldes, at vi nu har fået et udendørs skab
således, at hjertestarteren nu kan bruges – også
når der ikke er nogen i værkstederne.
Skabet er blevet sponsereret af Kaj D – Fonden
og det er blevet placeret ved siden af indgangen
til teglværket (Ejners indgang).
Vi har endvidere tegnet et abonnement, således
at både hjertestarteren og skabet bliver tilset og
om nødvendigt vedligeholdt med nye batterier
o.l.

God sommer til alle medlemmer.

Velkommen til nye medlemmer.

Vi kan i denne avis byde velkommen til 7
nye medlemmer:
Chutima Asmussen, Arne Fuglsang, Henrik
Straarup Iversen, Anja Andersen, Thomas Berg,
Thorben Jacobsen, Charlotte Iversen, Mark
Eriksen, Dorrit Jørgensen, Per Frederiksen.
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