
                                                                          
 

    

 

 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 28. MARTS 2019 KL. 10  

I CAFEEN I KULTURHUSET 
 

 

1. Valg af dirigent  

Egon Gaarde blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen 

lovligt kunne afholdes. 

 

2. Aflæggelse af beretning om virksomheden i det forløbne år og 

planer for det kommende år. 

John Eriksen aflagde beretning, som godkendtes. 

 

Palle erindrede om Fjordens Dag den 8/9 2019, hvor Kristine i år gerne 

skulle deltage. 

 

Der vil blive afholdt Vikingedag den 24/8 2019 kl. 11 – 17, hvor det 

ville være fint, at Kristine kunne sejle fra Munkebo havn til Ladby 

Museet i pendulfart. 

Bo foreslog, at man kunne spørge Munkebo Kro, om den var 

interesseret i deltagelse. 

 

Palle havde talt med Risom Heine fra Odense vedr. sejlads med såvel 

Lunden som Kristine til Viggelsø med skoleelever fra Kerteminde 

Kommune. 

Der var enighed om at søge Veluxfonden om midler til elektrisk spil til 

traileren, en reserve skrue og evt. flere jakker. Formanden sender 

priser herpå til Egon, der udfærdiger ansøgning til fonden. 

 

Beretningen, som blev godkendt, vedhæftes referatet. 



 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, bestående af 

driftsregnskab og status til godkendelse 

Formanden aflagde i kassererens fravær regnskabet, der udviste et 

overskud på 10.623,97 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer / på valg John og Henning 

Valgt blev John Eriksen og Niels Ernstsen 

 

5. Valg af 1 revisor /på valg er Kaj Lau 

Kaj Lau blev valgt 

 

6. Valg af suppleant.  /på valg er Asger  

Asger Larsen blev valgt 

 

 

  7. Evt. 

       

Formanden opfordrede jer som ikke er medlemmer i nu om at benytte 

linket til at melde jer ind i dui og husk at tilføre at I skal være medarbejder 

(forsikringsanliggende) 

Følgende, som er medlemmer, er 

John, Egon, Palle, Kaj, Henning, Asker, Peter og Bo 

 

Link...  https://www.dui.dk/meld-dig-ind/ 

 
 

 
Egon Gaarde 

Dirigent og referent    GeneralReferat20190325 
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