
Generalforsamling 2020 

Velkomme til den årlige generalforsamling i Munklindehus                                                                                                         

I år er vi kun 2 foreninger i én fælles generalforsamling, da Stubkjærs Venner sidste år nedlagde sig 

selv.  

Og som I plejer, får I hermed, året der gik i Munklindehus…. Og sikker også med fare for at jeg 

gentager mig selv på nogle af punkterne, fra de øvrige år. 

Der har været ok med udlejninger i året der er gået, 29 + gymnastik.  

Men ellers har 2019 været et stille år, hvor der ikke har være så meget aktivitet. Efter 
generalforsamlingen fik vi et nyt bestyrelsesmedlem, Mads fra Stubkjær. Dejligt igen at have et 

mandfolk i bestyrelsen       

I efteråret havde vi indbrud. Der blev ødelagt for væsentlig flere penge end der blev stjålet 

for. De løb med vores lille kaffemaskine, håndklæder, viskestykker og klude. Ja – hvorfor 

ikke…. Der blev repareret for over 40.000 kr. Vildt… 

D. 2 november havde vi arbejdsdag. En rigtig hyggelig dag hvor stort set alle ting på listen 

blev klaret. Men Rækværket omkring affaldspladsen ser stadig træls ud. Det skal vi have malet til 
september når vi igen afholder arbejdsdag - Søndag d. 13 – noter jer dette. Der er en del ting vi 
skal have klaret til den tid, så vi håber på et stort fremmøde. Det annonceres på Munklinde.net og 
på Facebook. 

Grundtilskuddet som vi fik sidste år, skulle bruges til nye byporte/skilte. Men inden vi kom 

så langt, fik vi en mail fra kommunen. De havde haft fat i politiet og fik besked på at der vil 

komme nye regler for skiltning og hermed også byporte. Så vi blev enige om at det var 

klogt at vente med at købe noget, til vi ved hvilke regler der er at arbejde ud fra. Og vi har 

altså stadig ikke hørt noget. 

Forsamlingshustilskuddet er i år brugt til at få installeret et nyt alarmsystem. Verisure har leveret 
og monteret. Så når rengøringsfolket fremover skal ind, får de udleveret en nøgle og en brik. Vi vil 

vise jer senere hvordan det virker. Det er meget enkelt       

Der er stadig lidt problemer med vand fra taget ude i Musikergangen, hullet er lokaliseret, og der 
skal en håndværker op og lappe hullerne. Vandet kommer og går som vinde blæser til så det er 
ikke hver gang det regner at der kommer vand ind. Men lige pludselig så har vi nok fået den 
opgave løst også. 

Medhjælper aften var planlagt til at skulle være d. 21 april – men sådanne blev det ikke. Så derfor 
er der i dag spisning efter generalforsamlingen. Vi håber at det bliver lige så hyggeligt som det 
plejer.  

 

Dilettant 

Vi var bare så heldige. Corona kom forbi kort tid efter at Dilettant var gennemført…… 

Og endnu en gang blev det en stor succes. Faktisk den største nogen sinde, når vi ser på 
overskuddet. Gæsterne roste arrangementet og musikerne. Og også i år var det et sjovt stykke og 
Dilettanter klarede opgaven med bravur. 



Der kom der 580 betalende gæster forbi Munklinde + alle de flittige hjælpere.  

Overskuddet blev på 34.181,79 kr. der er delt til Munklindehus og Munklindes venner. 
Efterfølgende giver Munklindes Venner, Munklindehus en pengegave.                                                                                        
Vi forsøger stadig at købe ind billigst muligt til bedste kvalitet, men vi må sande at varerne bliver 
lidt dyrere for hvert år der går. Prisen var sat op med 5 kr.på en øl, det var der kun 1 enkelt gøst 

der nævnte.       Vennerne står for baren, Munklindehus for Dilettant.                                                                                        
Tusinde tak for alle jer der gav en hånd eller to med i den weekend. 

Vi har besluttet, sammen med Dilettanterne, et der naturligvis også skal være Dilettant i 2021.                     

 

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 Munklindehus. Og – som jeg siger til jer hvert år, så vil det være super fantastisk 
med lidt flere hænder at trække på. Så bliver der lidt færre rengøringer til den enkelte. En eller to 
gange man melder sig på listen, har stor betydning. 

På ønskelisten er der stadig en robotplæneklipper. Grundtilskuddet 2020er planlagt til skulle 
bruges som et tilskud til robotten. Men der bliver stadig brug for nogen der vil slå det græs 
robotten ikke kan klare. F.eks græsset under træerne op imod marken, kanterne rundt om 
træerne og ukrudt i skærverne.  

 

Valg til bestyrelsen 

Om lidt skal vi have valgt til bestyrelsen. Og jeg tror det bliver hurtigt overstået. De fleste ønsker 
genvalg. 

 

Og … så kommer jeg jo nok ikke udenom situationen de sidste 3 måneder. Fra sidst i marts og til 
den weekend vi lige har haft, har der være gabende tom i Munklindehus. 20 aflysninger er det 
blevet til x X-antal kr. Det er mange penge i vores budget. Nogle af weekenderne er dog 
efterfølgende, blevet lejet ud igen til andre. Men… der har så heller ikke været ret mange udgifter. 
Munklindehus har ingen husleje, vi slukkede ned for varmen, der er ikke brugt ret meget vand og 
strøm, og affaldscontaineren skulle ikke tømmes hver uge. Så vi ”bløder” ikke som så mange andre 
forsamlingshuse. Men det gør ikke noget at der kommer lidt flere udlejninger ind, hen over 
efteråret. 

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. 

 

Jeg håber at jeg har fået det hele med, og med disse ord, vil jeg ønske jer alle, en rigtig god 
generalforsamling.  


