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SKØDEOVERRÆKKELSE

Julemandens hus.
Tekst: Ole S. Hansen – Foto: Poul Hauschildt.

L

ørdag den 14. august havde vi skødeoverrækkelse på
Julemandens Hus til Henrik Iversen – Iversen
Packaging. Fra Iversens var der 14 deltagere og fra Kolding
Miniby deltog 25.
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Det var, som sædvanligt, en festlig formiddag med flag og
fane der blev båret frem til huset.1
Her holdt Linda en lille tale, hvori hun fortalte om husets
historie. Det er jo Koldings ældste hus som blev bygget i
1589 og har igennem mange år tilhørt skomager Jørgen
Hansen.
Det har også været brugt som turistbureau, men har i de sidste
mange år været kendt som Julemandens Hus og det hører vi
ganske tydeligt når vi har besøg af skoler og børnehaver.2
Henrik fik nu overrakt skødet og et foto af huset samt en
miniature af huset til at stille på skrivebordet.3
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Formiddagen blev sluttet af med et glas vin og et stykke
kransekage – alt i alt – endnu en festlig dag i Kolding
Miniby.4

3

4

4

Kolding Miniby
Christian 4 Vej 23,
6000 Kolding
Åben 1. april – 17. okt.
Kl. 10.00 – 18.00

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

Værksteder og adminstration
Christian 4 Vej 53
6000 Kolding
Åben 18. oktober – 1. april
Hverdage kl. 09.00 – 11.00

Borgmesteren har ordet.
Ved Linda Lyhne.

I anledning af Kolding Minibys 25 års jubilæum den 22. oktober vil der blive afholdt reception fra
kl. 11 til kl. 14 og da du er medlem af Kolding Miniby er du selvfølgelig også inviteret.
Det kræver dog – af hensyn til det rent praktiske – at du tilmelder dig senest den 1. oktober.
Dette kan gøres på vores mail: koldingminiby@gmail.com eller ved personlig henvendelse på
vores kontor hverdage mellem 9 og 11.
Vi har også en stor udstilling på Kolding Bibliotek i anledning af jubilæet. Det er i perioden fra
den 8. til den 30. oktober, hvor vi vil stille op med et par huse – plancher og nogle minibyggere til
at vise frem og fortælle om vores arbejde med Kolding Miniby.
Vi har afholdt vores generalforsamling, som egentlig skulle have været afholdt i februar. Men på
grund af Corona er det først blevet nu.
I kan læse om generalforsamlingen på side 3.
På trods af Coronaen har der været godt besøgt i Minibyen. I skrivende stund har vi haft besøg af
knap 15000 gæster.

Kolding Miniby
25år

1996-2021

Generalforsamling 2021.
Tekst: Ole S. Hansen – Foto: Poul Hauschildt.

Så fik vi da endeligt holdt vores generalforsamling den
31. august.
Der var mødt 59 medlemmer – så det fyldte godt i vores
dejlige lokale.
Linda bød velkommen og vi mindedes fire medlemmer
der var døde – Tommy Nielsen, Poul Ebeling, Jens Erik
Andersen og Villy Skrædderdahl.
Så sang vi vores slagsang – og så var vi i gang.
Dirigenten
Jørgen
Lildballe
konstaterede
at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og da der ikke
var kommentarer til dagsordenen, gav han ordet til Linda
og borgmesterens beretning.
Beretningen indeholdt mange aflysninger på grund af
indtil flere Corona-nedlukninger. Blandt andet havde
vi inviteret til indvielse af Kolding Å og Sønderbro, men
det var vi nødt til at aflyse ligesom vi var nødt til at aflyse
et erfa-møde med andre minibyer i Danmark hvor vi kan
udveksle erfaringer.
Mange af vores aktive medlemmer har i perioden arbejdet
hjemmefra med at lave lysestager og gavle.
Regnskabet blev herefter frelagt af revisor Christian Pihl og
kæmner Bent Th. Hansen og efter et par enkelte spørgsmål
blev regnskabet godkendt.
Næste punkt var indkomne forslag. Der var et enkelt –
nemlig nye vedtægter som blev medsendt Miniby Avisen i
juni. Efter en enkelt kommentar blev det vedtaget.
Så kom vi til valget. Linda Lyhne, som var konstitueret
borgmester blev godkendt til næste generalforsamling.
Bent Th. Hansen blev genvalgt som kæmner og Ernst
Antonsen og Ole S. Hansen blev begge genvalgt til byrådet.
Som suppleanter var der tre opstillet: Lis Petersen, Thorkild
Sørensen og Preben Juhl. Thorkild blev 1. suppleant og
Preben blev 2. Suppleant.
Christian Pihl og Muller Hansen modtog begge valg
som revisorer og Poul Klaaborg modtog valg som
revisorsuppleant. Der blev også på generalforsamlingen
udnævnt et nyt æresmedlem. Se hvem det er på bagsiden.
Nu håber vi at vi kan afholde generalforsamling i februar
2022.

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.

Ejner Søndergaard blev af en gruppe af minibyggere
indstillet til at blive æresmedlem af Kolding Miniby
med den begrundelse at Ejner er en god og stabil
arbejdskraft ”der godt kan blive sur – men som
hurtigt bliver god igen”.
Byrådet kunne kun sige ja til indstillingen.

På billedet ses Ejner med sit diplom som er blevet
ophængt under vores fane.

Vi kan i denne avis byde velkommen til 10
nye medlemmer:
Gitte Vedel, Arne Brogaard, Birger Pheiffer
Petersen, Lisbeth Pheiffer Petersen, Knud
Antvorskov, Carsten Nielsen, Helle Husted
Bernard, Pia Fuglsang, Kitty Fisker, Grete
Ipsen
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