
Forårs nyhedsbrev

 Kære medlem af Munkebjerg By Borgerforening og andre interesserede. Her lidt

informationer om den kommende tid.

Generalforsamlingen

Der er  generalforsamling på tirsdag den 20. april fra klokken 19 til klokken 21:30.

Benyt chancen til et indblik i foreningens aktiviteter.

Der er blandt andet forslag oppe om dannelse af tre nye aktivitetsgrupper. Meld dig

til hvis du har lyst og bidrag med det du kan.

Hvis der er tilstrækkelig interesse er der tre aktivitetsgrupper som vi kan få op at

stå.

● En børne/unge gruppe

Formålet med denne gruppe er at arbejde for børne- og ungdomsaktiviteter i

området. Gruppen kommer til at arrangere aktiviteter og sørge for at de bliver

udført i praksis.  Der kan være tale om at  genetablere en netcafé,  arrangere en

legedag for børn og voksne, være  med til at etablere et HIPHOP-dansehold

eller………Vigtigst af alt er det, at der melder sig minimum fire personer, som gerne

vil arbejde for flere aktiviteter i området for børn og unge.
●  Et elektronisk nyhedsmagasin "Os på landet"

Ideen er at sende det elektroniske nyhedsbrev "os på landet" ud ca. hver 3. måned og

dermed erstatte det nyhedsbrev som vi sender ud nu. Forskellen er at "os på landet"  vil

beskrive arrangementer og "historier" for et langt større område - som f.eks Vedde, Munke

bjergby, Bromme, Døjringe - og i langt højere grad vil være opsøgende - det kan f,eks være i

forbindelse med at interviewe lokale erhvervsdrivende, skrive en artikel om borgere der har

boet i området i en menneskealder eller om tilflyttere. Endelig kan det  være en mulighed for

flere små eller store netværk i området at annoncere arrangementer.Der skal samles en "os på

landet" redaktion af borgere i området - helst så geografisk spredt som overhovedet muligt.

Holdet skal helst bestå af to der kan/vil fotografere,to der kan/vil skrive,to der kan/vil

interviewe, en der står for hele den tekniske og layout-mæssige side. Hvis vi ikke kan samle

et tilstrækkeligt stort hold, må vi nok se i øjnene, at det ikke kan lade sig gøre.

● Operarejse til Verona i Italien

I forbindelse med  en fantastisk oplevelse med opera i Akademihaven, blev den tanke født, at vi i

Borgerforeningen kunne arrangere en Operatur til Verona, som skulle være en helt unik oplevelse,

og derved slå ønsket om, at vi i Borgerforeningen arrangerer nogle fællesrejser, hvilket der tidligere

har været, sammen med en Operaoplevelse.  Denne idè har nu modnet sig til et forslag, som vi vil

melde ud og se om der er interesse. Som forberedelse til turen vil der blive mulighed for at gå  til

Italiensk undervisning, der vil betyde at man vil få mere ud af rejseoplevelsen. Vi har forespurgt

DOF, Sorø Kurser, og de vil gerne tilbyde Italiensk undervisning.

På generalforsamlingen vil der blive lavet en arbejdsgruppe, hvis der er interesse for idèen, der kan

arbejde videre med undersøgelse og forberedelse.



● Cykelgruppe

Der efterlyses cykelentusiaster, der gerne vil cykle sammen en eller to gange om måneden.  Man

kunne have kaffen, eller frokosten med, evt. skiftes til at planlægge en smuk rute etc.etc. Vi håber

der er nogen på generalforsamlingen der vil være tovholder.

Hvis du gerne vil være med i  en af disse ovenstående aktivitetsgrupper, men ikke kan komme

til generalforsamlingen, så bare svar på denne mail, og så vil du blive kontaktet.

Derudover er der mange borgere der i løbet af det sidste år har ytret sig om hvor ærgerligt det er

at DK-tanken lukkede.  Der er flere der har talt om at man kunne købe den på tvangsauktion,

som forening eller andelsselskab, hvor borgerne havde mulighed for at købe andelsbeviser. Der

findes sikkert også andre modeller. Men en idè kan være, at forretningen er ejet af borgerne og

efterfølgende leje/forpagte ud til de ting man vil bruge forretningen til: Dagligvarer (m.eller u.

cafè), Internetcafè, tank eller ikke tank. Alt sammen noget som der skal arbejdes videre med hvis

der er nogen der brænder for det. Den nyeste information er, at den er berammet  på

tvangsauktion ved fogedretten i Næstved d. 5. maj kl.10.

Kan du ikke komme til generalforsamlingen, men har lyst til at lægge dine kræfter i denne sag, så

giv besked på denne mail.

Fællesspisning

Fællesspisningssæsonen afsluttes den 5/5 kl. 18.00.

Hvis vejret er til det, og det er det, så spiser vi ude. Husk at medbringe bestik, solcreme, kølige drikke,

palmegrene og en ret til den fælles buffet.

 Tid til kontingentindbetaling

Husk at det er nu du skal forny dit medlemsskab af foreningen.

Det koster 50 kr. pr. person over 18 år, og du kan sætte pengene ind på konto 0570 –

0001780948 . Husk at skrive dit navn, adresse, telfon og gerne email  - så vi altid kan fortælle dig

om foreningens  aktiviteter.

 Vi håber at vi ses til den årlige generalforsamling, som jo er lige om lidt. Vel mødt.

Forårshilsner fra Munke Bjergby Borgerforening.


