
 

Velkommen til generalforsamling i Munklindes Venner 2019 

 

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 de 2 arrangementer, Dilettant og 
Grisefesten og der er indhentet tilskud til Munklindehus via 
grundtilskuddet fra Ikast – Brande kommune.                                                     
I år har vi kikket lidt i historien og fundet de gamle Cowi planer frem.                  
Det er det borgermøde der bliv holdt for mange år siden. Dengang 
ønskede I, at det kunne forskønne byen og gøre den mere synlig, hvis der 
blev opstillet nogle byporte/skilte, i stedet for de normale byskilte. Jeg 
har kikket lidt på nettet, og fundet noget frem, det måske kunne være 
aktuelt. Og der er efterfølgende søgt Grundtilskud til 2019 til dette 
projekt. Pengene er indkommet – 21.000 kr. Der skal søges i Vej og Teknik 
om så at få lov til at sætte skiltene op. Men umiddelbart er de velvillige til 
at se positivt på opgaven. Jeg har på forhånd kommunikeret med dem.      
Og så er det jer, der under indkomne forslag, skal tale med os om 
fremdriften. 

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

I februar var Munklindes Venner en del af Dilettant arrangementet hvor 
der blev et pænt overskud til Munklindehus.  Munklindes Venner står for 
baren og Munklindhus for Dilettant.  Munklindes Venner giver så 
efterfølgende Munklindehus en gave.                  

Grisefesten d. 1 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.                                                                                                                                                     



En flok salatdamer hjalp til med at fremtrylle de mange skønne salater og 
salatbordet blev lige så lækkert som det plejer at være. En skøn flok hjalp 
også til med opvask og oprydning efterfølgende. Tak for hjælpen til jer 
alle sammen.  

Grisefest i år bliver d. 17 august. Skriv det i kalenderen allerede nu.                                                                                                                

Fællesspisning har vi talt om et par gange men er stadig udeblevet.              
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. Aktive 
kvinder vil også gerne hjælpe til. 

Det var året 20178– vi ser frem til 2019 med nye projekter på 
programmet. 

Slutteligt ønskes I en rigtig god generalforsamling. 


