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Generalforsamling 2020, onsdag den 19. februar.
Tekst: Ole S. Hansen. Foto: Bjarne Juul.

T

il generalforsamlingen ver der mødt 76 medlemmer frem. Det
var dejligt, at se så mange der støtter op om Kolding Miniby.

Efter velkomst og slagsang aflagde Miniborgmester Leif Bryhl sin
beretning som herunder kan ses i hovedtræk.
Det har som sådan været et godt år for Kolding Miniby, selv om tilskuddet fra Kolding Kommune
er blevet kraftigt beskåret.
Vi minibyggere har fået et fantastisk sted – både inde og ude. Gode værksteder og udenoms
området med hegn og fliser og ikke mindst Kolding Å med Sønderbro.
Vi har bygget et ”kold rum” i forlængelse af garagen, hvor vi kan stå i tørvejr og klare de larmende
og støvende arbejder.
Vi har fået et godt lydanlæg, der benyttes til store møder.
Vi har afholdt et førstehjælpskursus for 16 af vores medlemmer.
Til disse ting, har vi modtaget donationer fra Jubilæumsfonden, Kaj D.-Fonden og fra Kolding
Kommune.
Kobberuret blev indviet i juni måned.
Tak for godt samarbejde til byråd og menige medlemmer.
Herefter blev regnskabet fremlagt og godkendt ligesom budgettet blev godkendt.
Indkomne forslag. Byrådet havde forslag om et nyt sæt vedtægter – men de fik at vide, at det skulle
de arbejde videre med til næste generalforsamling og det blev derfor ikke vedtaget.
Så kom vi til valget – og det nye byråd kom til at se sådan ud:
Miniborgmester: Jens Erik Andersen, Kæmner: Bent Th. Hansen, Viceborgmester: Linda Lyhne,
Byrådssekretær: Ole S. Hansen, Byrådsmedlem: Ernst Antonsen.
1. suppleant: Rikart Jan Madsen, 2. suppleant: Lis Petersen.
Leif Bryhl overdrager borgmesterkæden til den nye
miniborgmester – Jens Erik Andersen

Kolding Miniby
Christian 4 Vej 23,
6000 Kolding
Åben 1. april – 30. sep.
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 1. oktober – 1. april
Hverdage kl. 09.00 – 11.00

Borgmesteren har ordet.
Af Jens Erik Andersen.
Kære Minibyggere.
Mange tak for jeres opbakning til generalforsamlingen til mit valg til borgmesterposten.
Jeg håber vi får et godt samarbejde fremover – jeg vil gøre mit til det.
Et lille digt:
Nu falder mørket lige så stille ned fra skyen.
Lygterne tændes over hele byen.
Jeg slukker lampen og lægger mig ned,
og siger gab gab.
Med venlig hilsen: Miniborgmesteren

Manglende kontingentbetaling.

D

a vi har konstateret, at ikke alle har betalt kontingent for 2020, beder vi om at få dette gjort
med det samme og senest den 1. maj.
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 Avis.
Kontingentet kan betales på flere måder.
Der kan betales kontant på kontoret alle
hverdage mellem kl.9 og kl. 11.
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.

Kolding Miniby smager
også dejligt.

L

is og Bent Pedersen kom med beviset.
Lis havde bagt kage til formiddagskaffen
og den var pyntet som Kolding Miniby.
Den blev meget beundret og kommenteret
af Minibyggerne.
God idé – og lækker smag.

Et foderhus behøver ikke
kun at være til fugle.
Tekst Ole S. Hansen Foto: Niels Jørgen Petersen.

S

om det fremgår af fotoet, ser det ud til, at
en lille mus har lejet et værelse af fuglene.
Og det betyder vel bare, at der er noget at kigge
på – med eller uden vinger.

Løfteborde.
Tekst: Ole S. Hansen Foto: Bjarne Juul.

D

er er investeret i 9 stk. løfteborde og de er blevet godt
modtaget af minibyggerne. Nu skal vi ikke mere få
husene op i højden ved hjælp af paller og brædder og andet
forhåndenværende materialer, med risiko for at det braser
sammen.
Det er nu blevet meget nemt at stille huset i den rigtige
arbejds højde.
Ligeledes er der hjul på bordene, så hvis man skal bruge
slibeværktøj der larmer og støver, er det så nemt at køre
huset udenfor og udføre det nødvendige arbejde.

Æresmedlemmer.

Tekst: Ole S. Hansen Foto: Steen Blæsberg.
Der blev i forbindelse med generalforsamlingen udnævnt
2 nye æresmedlemmer – nemlig Jens Schriver og Poul
Klaaborg der begge har været medlemmer siden 1999.
Tillykke med udnævnelsen.

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.
Tekst og foto:
Linda Lyhne

Donation fra Kolding Flisepudser Laug.
Traditionen tro holdt Kolding Flisepudser Laug, lørdag den
7. december 2019, sin årlige julekoncert med Stig Rossen
i Brændkærkirken.
Vores sponsorudvalg havde forinden søgt om donation til
en plæneklipperrobot, som kan holde vores græsarealer inkl.
Skråninger pæne hele sæsonen.
Vores kæmner Bent Th. Hansen fik overrakt en donation
i forbindelse med den første koncert.
Kolding Miniby siger mange tak til Lauget.
Velkommen til nye medlemmer.
Vi kan i denne avis byde velkommen til
10 nye medlemmer.
Lene Jensen, Lone Hermannsen, Henning
Larsen, Lennart Martinnussen
Lis Lund, Lisbeth Hougaard Madsen,
Dagmar Brødsgaard, Elin Pedersen,
Jan Mohr Christensen, Hanne Klauber
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