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Førstehjælpskursus
Tekst og foto: Linda Lyhne

A

t være aktiv i Kolding Miniby betyder også
socialt samvær.
Torsdag den 31. oktober deltog 16 minibyggere i et
4 timers kursus – ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Kurset blev afholdt af Dansk Folkehjælps instruktør
Peter Eiberg i Minibyens lokaler.
Minibyggerne gik i gang med liv og sjæl og der var
både teori og praktiske øvelser. Foruden at lære at
hjælpe hinanden, gav det også et godt samvær på en
lærerig og hyggelig måde.

Regn – regn – regn og atter regn
Tekst: Linda Lyhne - Foto: Kurt Nielsen

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

I

dagspressen kunne man gladeligt læse, at Blue
Koldings indsats mod oversvømmelser i Kolding
by levede op til forventningerne efter regnen i
oktober. Men – men – men. Kolding Å gik over sine
bredder, i hvert fald i miniformat. I brønden hvor
pumpen sidder, der får vandet til at cirkulere, kom
kontakten under vand ved et af de kraftige regnskyl.
Så måtte vi i gang igen, og der er nu etableret en
kontakt der ikke kan komme under vand. Så vi
skulle være sikret mod fremtidige oversvømmelser.
Så vi kan også.

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 1. oktober – 1. april
Hverdage kl. 09.00 – 11.00

Generalforsamling og byrådsvalg
Der indkaldes hermed til byrådsvalg

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 10.00
i Kolding Minibys lokaler Chr. 4. Vej 53, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
genvalg.
9.
10.

Valg af dirigent.
Borgmesterens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af Borgmester. På valg: Leif Bryhl – modtager ikke genvalg.
Valg af byrådsmedlem. På valg er Jens Erik Andersen – modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter til byrådet. På valg: Linda Lyhne – modtager genvalg.
Valg af 2 revisorer. På valg: Christian Pihl – modtager genvalg og Tage Juhl – modtager
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 mulighed for at købe et par stykker smørrebrød og 1 øl/
vand til en pris af 40,00 kr.
Af hensyn til arrangementet med bestilling af mad, beder vi om en tilmelding på ophængte lister
.eller på tlf. 75540821 senest den 7. februar.
På byrådets vegne: Leif Bryhl.
Husk at betale kontingent – kr. 200,- for 2020 inden generalforsamlingen.
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 alle nullerne) og hvis du betaler
flere kort, bedes du anføre numre på alle
kortene.

Borgmesteren har ordet
Tekst: Leif Bryhl

D

et er så sidste gang jeg skriver til Miniby Avisen under ”Borgmesteren har ordet”.
Det har for mig været en spændende proces, som jeg har fået lov til at være sammen med andre i
Minibyen om – med flytning og byggeri af vores nye værksted og administration.
Men på et eller andet tidspunkt skal det også slutte, så det er for mig passende at det skal ske på den
kommende generalforsamling.
Der skal nye til at tage over.
Min tid som miniborgmester har været utroligt spændende og det har været rart at arbejde sammen med
både minibyggere og byrådet.
Jeg vil slutte her – og sige hjertelig tak til alle minibyggere og til byrådet som har støttet mig i den tid det
har stået på.
(Men jeg bliver i Minibyen som almindelig kuli).
Med venlig hilsen Leif Bryhl.

Kolding Miniby ønsker alle medlemmer en glædelig jul med tak for året der er gået. Håber vi kan få et lige så
godt år i 2020.

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.

Linda Lyhne

Jeg er født i Odense i 1950. Blev færdig
som teknisk assistent i 1970 indenfor
bygge og anlæg.
Har det meste af min tid beskæftiget mig
med anlægsarbejder indenfor vej, kloak og
fjernvarme.
Jeg kom til Kolding i 1984 og har derfra
og frem til sommeren 2018 arbejdet med
fjernvarme, både projektering og tilsyn.
Jeg hørte om Kolding Miniby ved mine
besøg i Geografisk Have, og besluttede
på et tidspunkt, at der ville jeg gerne
være frivillig , når jeg stoppede på
arbejdsmarkedet.

HØRT PÅ VÆRKSTEDET
Når man er kommet op i min alder – så ved jeg alt hvad der er værd at vide.
Og på en god dag – kan jeg også huske noget af det!!
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Velkommen til nye medlemmer!
Vi kan i denne avis byde velkommen til 23
nye medlemmer.

Annonce

	
  

