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Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling blev afholdt på værkstedet på El-Vej onsdag den 15. februar klokken 10.00.
67 medlemmer havde fundet vej og dagsordenen var
efter vedtægterne.
Formandens beretning handlede meget om vores udbygning som skal ske på ”halvøen” ved Amfiscenen
hvor vi skal bygge værksteder og samlingslokaler på
462 m2.
Det er Falk Petersen der er hovedentreprenør og vi går
nu spændt og venter på byggetilladelsen fra Kolding
Kommune så vi kan få sat spaden i jorden.
Efter sidste møde med kommunen har de sagt, at vi kan forvente at tilladelsen kommer senest den
16. marts og vi glæder os til at få den så vi kan komme i gang og få samlet værksted og Miniby.
Efter formandens beretning blev regnskabet fremlagt og vedtaget.
Valg til bestyrelse og valg af suppleanter resulterede i følgende byråd;
Fra venstre: Miniborgmester Leif Bryhl, Kæmner Thorvald Syndergaard, Viceborgmester Poul
Hauschildt, Byrådssekretær Sven-Erik Nielsen og byrådsmedlem Jens Erik Andersen og 1. suppleant Helge Kjerside og 2. suppleant Peter Klindt.

Christian Pihl og Muller Hansen blev genvalgt som revisorer og Poul Klaaborg som revisorsuppleant. Byggeudvalget blev også præsenteret. Det består af: Erik Lykke, Bent Petersen, Poul Hauschildt, Peter Klindt og Niels Christian Lund – og med Børge Præst som suppleant.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og sluttede af med, at vi fik en bid brød.

Kolding Miniby
Christian 4 Vej 23,
6000 Kolding
Åben 1. maj – 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 administration
El-vej 2,
6000 Kolding
Åben hverdage, hele året
Kl. 8.30 – 11.00

Borgmesteren har ordet..
Nu er det vår ifølge kalenderen og så skal spaden i jorden til kartoflerne.
Men vi minibyggere håber også, at vi snart får vores egen spade i jorden på vores ”halvø” i Minibyen, så vi venter med længsel på at vi snart får byggetilladelsen fra kommunen så vi kan sætte
vores byggeri i gang.
Så derfor – glem alt om kartoflerne for nu skal vi i gang med vedligeholdelse af Minibyen så den
ser præsentabel ud til åbningen den 31. marts.
Leif Bryhl
Miniborgmester.

Studerende i Minibyen.

I decembernummeret af Minibyavisen fortalte vi om de studerende
fra universitetet i Kolding som læste en bachelor i designkultur.
Det resulterede i en rapport på 34 sider med titlen: ”Den menneskelige oplevelse af minibyen.”
De afleverede den og forsvarede den – og fik et flot 10 tal for den.

Tillykke med det.
Hvis nogen har lyst til at læse den, kan man afhente den i administrationen på El-Vej hos Ole S.

Men aldrig så snart det ene hold studerende forlod os, kom det næste hold. Denne gang var det
tre studerende fra journalisthøjskolen i Århus, som var i gang med en uddannelse som fotojournalister. De skrev bl.a.: ” Med Minibyen som ramme, vil vi gerne fortælle en eller flere personlige
historier, der giver et indblik i hvilken betydning fællesskabet omkring arbejdet med byen har for jer.
Vores tanke er, at det er vigtigt at have noget at gå op i, når et liv på det klassiske arbejdsmarked
ender. En historie om at holde sig i gang og skabe sig et nyt socialt netværk.Vi vil gerne nå ”ind under
huden”, og få lov til at følge en eller flere af minibyggerne på værkstedet og privat for at komme hele
vejen rundt om historien.”
De kom så her 8 dage og fulgte Erik Mansberg, Ejner Søndergaard og Reimar Pedersen både på
værkstedet og privat. Det resulterede i mange optagelser som nu skal bearbejdes til ca. 10 minutters
billeder som de skal aflevere og have karakterer for. Vi glæder os meget til at se resultatet.
De tre studerende fra journalisthøjskole - meget koncentrerede med
deres optageudstys.
Vibeke Volder, Mathias Fredslund og Mads Claus Rasmussen.

Nyt værksted og administration.
Nu kan vi snart ikke vente længere. Vi vil have vores nye lokaler på Christian den Fjerdes Vej.
På billedet ses en model af vores nye bygning,
med værksteder, administration, kaffestue og
toiletter og vi er så klar til at komme i gang.
Men vi mangler en meget væsentlig ting.
Nemlig en byggetilladelse fra Kolding Komune.
Før vi har den må vi ikke så meget som at stille
et telt op på arealet, hvilket vi nu heller ikke har
nogen plan om.
Men kom nu med den tilladelse så vi kan komme i gang.
Allerede i januar måned var vi klar til at få arealet, som vi kalder ”halvøen”, klargjort til at starte
byggeriet, hvilket indebærer flytning af ca. en masse m3 jord. Men vi må vi ikke fjerne så meget
som en spand jord, før tilladelsen er i hus.

Som det fremgår af billederne er alle træer og buske fjernet, og der er foretaget diverse målinger
og jordbundsundersøgelser, så vi er bare så klar til at modtage et brev eller mail fra Kommunen.

Kom så med den!!!

Vagter i minibyen.

Vi åbner en måned tidligere end vi plejer i år – nemlig fredag den 31. marts. Vi har derfor brug
for medlemmer til at varetage vagterne så Minibyen kan holde åbent fra kl. 10 til 18 alle dage i
ugen. Allerede nu ser det slet ikke så tosset ud med at besætte vagterne. Men vi kan stadig bruge
flere frivillige.
Har du prøvet det før, så ved du hvordan det foregår og du ved også, at det er sådan en dejlig fornemmelse at gå og snakke med gæsterne og få megen ros for det gæsterne ser og hører.
Har du ikke prøvet det før, tænker du måske: Det er nok ikke noget jeg kan finde ud af, så jeg må
hellere holde mig væk.
Men nej – alle kan være med. Har du lyst – så meld dig. Så finder vi en af ”de gamle vagter” som
du kan følges med indtil du selv siger – at nu kan du godt. Eller også vil du gerne blive ved med
at være sammen med ”den rutinerede” – og så er det også helt i orden.
Det er egentlig en fordel, at der er 2 vagter ad gangen. For når der er mange gæster, er det ofte
sådan, at man kan blive nødt til at forlade nogen gæster ”i marken”, for at gå til butikken hvor
andre gæster vil købe noget. Men snyd ikke dig selv for at være med til at opleve den ros vi får fra
gæsterne når de ser vores flotte Miniby.

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.

MINDEORD.

Det er med stor sorg vi har erfaret, at vores
mangeårige medlem Niels Jørgen Jensen er
død.
Han kom næsten dagligt på sin mini-schooter og var altid i godt humør. Han var også
den første –og den eneste- der opnåede at
erhverve sig et ”mini- bygger murerbevis.
Æret være hans minde.

MINDEORD.

Det er med stor sorg, at vi fik oplyst ar Hans
Krog er afgået ved døden.
Hans var en retskaffen og markant person
og med sit virke på teglværksafdelingen
i Kolding Miniby var der orden og ingen
slendrian.
Der var respekt om hans personlighed.
Hans havde styr på tingene. Selv antallet af
mursten og tagsten blev der ført lister over.
Hans var meget venlig men bestemt i sin
væremåde.
Æret være hans minde.

Denne flotte plakat – Kolding Plakaten 1996
blev skænket til os af Bitten og Poul Traberg
– Larsen, i forbindelse med vores 20 års
jubilæum den 22. oktober 2016.
Vi siger mange tak for den og den pynter
godt imellem vores flag og fane.

	
  

Annonce

	
  

O/3772-17

B

Hørt på værkstedet:
1. minibygger:
Hvordan trives du med dit nye
høreapparat?
2. minibygger:
Det går fint.
Jeg har allerede ændret mit testamente 3
gange.

