
 

Velkommen til generalforsamling i Munklindes Venner 2020 

 

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 søgt nyt tilskud til Munklindehus via grundtilskuddet 
fra Ikast – Brande kommune.      

Sidste års ønske om byporte afventer stadig, som tidligere omtalt.  
Beløbet for 2020 er ikke indkommet endnu, fordi der i kommunen tales 
meget om at hjælpe de forsamlingshuse der er i Corona nød. Det er lagt 
op til at det enkelte lokalråd skal give noget af beløbet videre. Men MV 
giver hele beløbet videre til Munklindehus. Ikke som Coronastøtte men til 
den før omtalte robotplæneklipper. Vi får 20.000 kr. i år.  

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 rigtigt pænt overskud til Munklindehus.  Munklindes Venner 
står for baren og Munklindehus for Dilettant.  Munklindes Venner giver så 
efterfølgende Munklindehus en gave.                 

Grisefesten d. 17. 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.  

Grisefest i år bliver d. 8 august. Skriv det i kalenderen allerede nu.                              
Om vi må være mere end 50 personer, det venter vi besked på, fra Mette 
mor, men ellers bliver det stadig med afstand og håndsprit.                                                                                                              

Det var året 2019– vi ser frem til resten af 2020 med de udfordringer og 
glæder det kan give. 

Slutteligt ønskes I en rigtig god generalforsamling. 


