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25 års jubilæum

Tekst: Ole S. Hansen – Foto: Poul Hauschildt og Kurt Nielsen.

D

em der afholdt stiftende generalforsamling i 1996, har
virkelig tænkt på fremtiden. Den blev afholdt en tirsdag
og det var jo smart – så kunne vi jo holde 25 års jubilæum på en
fredag. Godt tænkt.
Og der blev holdt jubilæumsfest. Der var ca. 125 mennesker og
de kunne høre en del taler af bl.a. Linda Lyhne, Søren Rasmussen,
Ole Kjersgaard Nielsen og Lene Holm. Poul Erik Rosenberg
Jespersen holdt et indlæg om Kolding fra 1860 til 1870.Vi startede
selvfølgeligt med vores slagsang – og så var vi i gang. Vi havde også
sørget for, at der var lidt godt til ganen. Der var et par kaffevogne
som serverede frisk kaffe. Der var en pølsevogn der serverede ristede
pølser, hot dogs og franske hot dogs. I containeren blev der tappet
fadøl og i teltet kunne man læske ganen med vin og kransekage.
Alle disse ting var ad libitum. Der var også mange som kom med
gaver til Minibyen – og det siger vi selvfølgelig tak for. Det var
virkelig en herlig dag for alle os minibyggere som også fik lejlighed
til at vise den by frem som vi er så stolte af.
TV Lillebælt optog en del, og det kan ses enten på TV Lillebælt –
eller på vores egen hjemmeside.
Vi glæder os allerede til 50 års jubilæet!
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Borgmesteren har ordet.
Ved Linda Lyhne.

Et år rinder ud og 2021 har ligesom 2020 været et år på godt og ondt.
Vi startede med at være nedlukket, men fik da heldigvis lov til at åbne delvis i løbet af foråret.
Der blev arbejdet hårdt på Julemandens Hus, og det kom på plads til åbningen den 1. maj 2021.
2021 er også vores jubilæumsår, og det skulle fejres. På dagen den 22. november blev der afholdt
en reception for sponsorer, forretningsforbindelser, Kolding Kommune og alle medlemmer af
Kolding Miniby.
Vi fik rigtig mange gode gaver, bl.a. fine donationer fra
Arbejdernes Landsbank og Jubilæumsfonden. Endnu engang
mange tak for gaver og donationer, som vi fik.
Vi har haft lidt over 17.000 gæster i år, hvilket vi kan være
godt tilfreds med.
Tak til alle sponsorer gennem året samt til alle minibyggere
for jeres indsats og medlemmer af Kolding Miniby, med
ønske om en god jul og et godt nytår.

Udstilling på biblioteket.
Tekst: Sven-Erik Nielsen. – Foto: Poul Hauschildt.

I anledning af Kolding Minibys 25 års jubilæum, havde vi en udstilling hvor vi viste nogle af vore
huse samt hvordan vi bygger dem.
Vi var 4 aktive minibyggere det meste af dagen som viste og forklarede hvordan vi bygger husene.
Der var åbent fra kl. 8 til kl. 18, og i den periode var der mange besøgende der var meget
interesserede i Minibyen.
Der blev gjort opmærksom på, at fredag den 22. oktober var der åbent hus i Minibyen på Chr. 4.
Vej 53, i anledning af jubilæet, og det bevirkede at der var flere besøgende der tog imod tilbuddet.
Om åbent hus arrangementet – se side 1.

Generalforsamling og byrådsvalg.
Der indkaldes hermed til byrådsvalg onsdag den 08. februar 2022 kl. 10.00 i Kolding Minibys
lokaler Chr. 4. Vej 53, med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent.
Borgmesterens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Fremlæggelse og godkendelse af budget.
Fastlæggelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af miniborgmester – Linda Lyhne modtager genvalg.
Valg af byrådsmedlem – Rikart Jan Madsen modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter til byrådet. På valg er Thorkild Sørensen – modtager genvalg og
Preben Juhl – modtager genvalg.
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.
Som det fremgår af ovenstående indkaldelse, er der nogle personer som skal vælges på generalforsamlingen. Hvis i har forslag til personer bedes i skrive på nedenstående liste.
BORGMESTER - 1

BYRÅDSMEDLEMMER - 1

Linda Lyhne – modtager genvalg

Rikart Jan Madsen – modtager genvalg

REVISOR - 2

SUPPLEANTER TIL BYRÅD - 2

Christian Pihl- modtager genvalg

Thorkild Sørensen – modtager genvalg

Muller Hansen – modtager genvalg

Preben Juhl – modtager genvalg

REVISORSUPPLEANTER – 1
Poul Klaaborg – modtager genvalg

Husk at betale kontingent – kr. 200,- for 2022 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 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.

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.
Donation fra MIDTGÅRDEN, Kolding Kommune
Tekst: Ole S. Hansen. – Foto: Linda Lyhne.
Midtgården er et aktivitetscenter for seniorer hvor der er mange
aktiviteter lige fra banko, stolegymnastik til et af de kreative
værksteder med bl.a. knipling og billedkunst. Et af værkstederne
var med forskellige maskiner – lige fra båndsav til drejebænk og
mange andre maskiner. Dette værksted blev ikke brugt mere, så
kommunen besluttede at nedlægge det. Lis Lank og Hanne Lind
bad så om, at alle disse maskiner og værktøjer skulle doneres til
Kolding Miniby, hvilket vi er meget taknemmelige for. Især på
tømrerværkstedet er der stor glæde for især drejebænken.
Tak til Lis og Hanne og til Kolding Kommune.

Tak til vagtholdet.
Tekst: Ole S. Hansen

Vi har i 2021 registreret17.101 gæster i Kolding Miniby og det er gået fint med at få besat vagterne. I hvert
fald har alle weekender været besat. Det har så – her sidst på året – knebet lidt på nogle hverdage, men det
har ikke været det store problem.
Der her været nogle dage hvor der er blevet lukket tidligere, men det har ikke været mange dage.
Vi vil afholde et møde for vagterne når vi nærmer os åbningstiden, men det vil i høre nærmere om.
Tak til Lis og Hanne og til Kolding Kommune.

Vi kan i denne avis byde velkommen til 7
nye medlemmer:
Susanne Madsen, Finn Slemming, Gunnar
Pettersen, Zita Petersen, Marianne Madsen,
Bente Nielsen, Karin Pihl.
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