
 

Velkommen til generalforsamling i Munklindes Venner 2018 

 

Munklindes venner, den lille forening, med det store formål.                                         
Nemlig at støtte op omkring vedligeholdelsen af Munklindehus og 
fremme fællesskabet i lokalområdet. 

Fællesskabet skabes igennem arrangementerne, Dilettant og Grisenfesten 
og tilskud indhentes via grundtilskuddet fra Ikast – Brande kommune. 

Året der gik sammen med Munklindes venner blev også i år, stille og roligt 
hvor der ikke har været så megen aktivitet. 

I februar var Munklindes Venner igen en del af Dilettant arrangementet 
hvor der blev et pænt overskud til Munklindehus.  Munklindes Venner 
står for baren.                     

Grisefesten d. 2 september blev en rigtig god dag/aften med mange 
deltagere og især mange børn. Dejligt med den store opbakning til 
arrangementet. Og det er tydeligt at både børn og voksne hygger sig 
sammen.                                                                                                                                                     
Et stor hold ”damer” hjalp til med at fremtrylle de mange skønne salater 
og salatbordet blev lige så lækkert som det plejer at være.                                                                                                                 

Det er fremlagt på hjemmesiden at der i år skal være Grisefest d. 1 
september. Men det hænger lidt i en tynd tråd. Lene og Peer skal til 
bryllup og Louise og Jesper ønsker ikke at fortsætte i bestyrelse efter i 
dag. Ole og jeg har ikke energi til at stå for det selv, så jeg håber at der er 
et par eller 2 personer der melder sig til bestyrelsen, når der nu om lidt er 
valg. Jeg ved godt, at der altid er mange der ønsker at komme og hjælpe 
op til, og i løbet af dagen og det er super duber, men det er også at få 
ryddet op når gæsterne er gået hjem og gjort rent næste dag, der trækker 
tænder ud. Men vi håber at kabalen går op.                                                                 
Sol er i hvert fald bestilt og husk at det er for hele familien. 



 

 

Der blev i årets løb forsøgt at få en mandklub i gang. Der har ikke været så 
mange informationer til vi damer, måske var de på hemmelige visioner, 
men et enkelt arrangement til Noli i Ikast blev det til.                                                           
Jeg er sikker på at de der deltog, hyggede sig gevaldigt.  

Fællesspisning talte vi om sidste år. Den opgave er vist druknet. Det er i 
hvert fald ikke et tiltag, der er kommet videre. Det kniber vist med at 
finde tid og resurser. Men hvis der er nogen der har lyst til at tage teten, 
så sig til. Jeg hjælper gerne til om muligt. 

Og som jeg nævnte før, takker Louise og Jesper af for denne gang.                             
Det er forståeligt nok med en lille ny baby til sommer, og en på godt 1 år. 
Tak for jeres indsats i bestyrelsen og med mandeklubben.                                                 
I er velkommen igen når tid er. 

www.munklinde.net gik sidste år i sort, men heldigvis har vi fået en fin 
hjemmeside igen. Husk at brug den, den er vores avis. Send info til Tom 
Nygaard eller Karina Friis eller sendt ind, direkte på hjemmesiden. 

Det var året 2017 – vi ser frem til 2018 med oprejst pande.  

Slutteligt ønskes I en rigtig god generalforsamling. 

http://www.munklinde.net/

