Generalforsamling 2017
Velkomme til den årlige generalforsamling i Munklindehus
Hvor vi i år prøver noget nyt, nemlig at vi er 3 foreninger i én fælles generalforsamling.
Året der gik i Munklindehus….
Der har været mange udlejninger igen i år, og der er stadig mange i kalenderen for resten af året.
Vi mærker en stor positivitit hos vores lejere. Lene får masser af ros over huset og faciliteterne.
For også at blive ved med at have et pænt hus, har vi besluttet at der ikke længere er plads til
ungdomsfester med 100 vis af fulde personligheder. Dog skal der være én af slagsen på onsdag.
Det bliver herefter slettet på hjemmesiden.
Ud over at vedligeholde huset, med lidt små reparationer, er det P-området der har fået den store
tur i 2016. For ikke at belaste alle jer igen, igen, blev der valgt en løsning hvor arbejdet blev udført
af en entreprenør. Dog var Kurt og Erik på gummigeden og fjernede de gamle materialer og noget
jord, så der var klar til Rasmus og hans folk. Vi synes selv at resultatet blev rigtigt pænt.
Men i mørket er alle katte grå, og nogle forældre der skulle hente deres unger fra fest, kørte på
kryds og tværs af P-pladsen og dermed også vores fine nye anlæg og græsset ved æ.mett. Så vi
måtte lige have fyren retur og reparere skaderne. Derfor blev der så opsat krukker med reflekser,
så dette ikke skulle gentage sig.
Det er planlagt at der skal noget lys op, der er censor styret. Men der er ikke valgt materialer til
dette endnu. Muligvis også noget med solceller.
Pludselig en dag stod der en grå tingest i græsplænen. Ingen vidste hvad den, skulle der. Den var
faktiskt i vejen, der midt på plænen. Der gik lang tid før et opslag på Vores Ikast viste at den var af
kulturel art, og at den skulle stå ved de forskellige skulpturer i kommunen. Der skulle monteres en
plade med en APP så man kunne få historien med når man kom forbi. Men de glemte at montere
pladen, herude. Stolpen blev for øvrigt flyttet, så det igen var muligt at slå græs.
Sidste sommer fik gulvet en gang lak – just som vi plejer. Men denne gang var vores leverandør af
lak, ikke helt sig selv. Der blev i hvert fald smurt noget lak på, der ikke kunne holde. Det
krakelerede. Derfor blev gulvet slebet og lakket efter alle kunstens regler, i januar, så gulvet kunne
være danseklar til Dilettant. Umiddelbar er det blevet godt, denne gang.
Vi fik også det nye lak gratis. 
Den 25 oktober samlede vi vores trofaste hjælpere til en medhjælperfest med spisning.
En hyggelig aften med glade og snaksagelige gæster. What a DB 
Munklindehus har i 2016 fået tildelt tilskud, fristes til at sige – som sædvanlig – fra Munklindes
venner, Stubkjærs venner og Ikast-Brande kommune (forsamlingshustilskuddet).
Beløb der alle hjælper godt til, når store aktiviteter skal føres ud i livet.
Husets økonomi er sund og det står godt til. Conny vil berette om dette senere.

Dilettant
Endnu en gang blev det en bragende succes. Gæsterne roste arrangementet og musikerne lørdag
aften havde pulsen helt oppe. De er vildt imponeret over at der i Munklinde kan skabe sådanne en
fest.

Der kom næsten 600 betalende gæster, til en fantastisk sjov forestilling og Hygge –Snak- gensyn
med hinanden.
Overskuddet blev på 28.325,24 kr. der er delt til Munklindehus og Munklindes venner. Vennerne
står for baren. Tusinde tak for alle jer der gav en hånd eller to med i den weekend.
Det blev forsøgt, at al handel skulle foregå i Føtex i Ikast, for at blive fri for at handle her og der og
alle vejne, hvor varerne var på tilbud. Vi fik et fint tilbud fra Føtex, og jeg aftalte forløbet med
dem. Men ak og ve, det formåede de ikke, eller også tog de os ikke seriøse.
Så vi overvejer indkøbsformen til næste år.
Vi har besluttet, sammen med Dilettanterne, et der naturligvis også skal være Dilettant i 2018.
Og hvis der er nogen der har rigeligt med rabarber i haven, er vi villige aftagere.

Rengøring og græs
Når der er mange udlejninger, er der også brug for en godt og stabilt rengøringsteam.
Og det har vi her i huset. Flittige hænder på både damer og mænd, der er med til at holde huset
pænt og rent. Det samme gælder græsplænerne rundt om huset, og på marken, den gamle
fodboldbane. Også dette store team skal have tak for indsatsen. Uden jeres hjælp, kunne vi ikke
være så stolte af vores alle sammens hus. Og – hvis jeres nabo, genbo eller bagbo har lidt ekstra
tid at give ud af, så vil det være super fantastisk med lidt flere hænder at trække på. Så bliver der
lidt færre rengøringer til den enkelte.
Valg til bestyrelsen
Om lidt skal vi have valgt til bestyrelsen i Munklindehus. Beklageligvis skal vi sige farvel til Peder og
Rasmus, så vi håber og tror på at der er 2 der har overvejet at det må være dem der skal tage over.
Tusinde tak for indsatsen til jer begge. I har kompetencer i hver sin retning, som har været til stor
hjælp for huset og bestyrelsesarbejdet. I har begge lovet at I ikke bliver helt usynlige, men at der
er opgaver hvor I stadig står til rådighed. Det tilbud tager vi imod med kyshånd.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne, takke alle de frivillige, der møder op når der er behov for det.
Munklindehus er et aktiv for vores område, og skal derfor hele tiden være indbydende og kunne
tilbyde ”det” kunderne ønsker. Lejeindtægterne er en vigtig detalje for kvaliteten af huset og
inventaret, og et populært hus bliver lejet ud.

Med disse ord, vil jeg ønske jer alle, en rigtig god generalforsamling.

