
                                                                                            
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2015 KL. 10  

I KULTURHSETS FESTSALEN 

 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

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

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, bestående af driftsregnskab og status til 

godkendelse 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er John Eriksen og Bo Linell 

5. Valg af 1 revisor – på valg er Egon Gaarde (Kaj Lau blev sidste år valgt for 2år) 

6. Valg af suppleant. Sidste år blev Asger Larsen valgt 

 

Formanden John Eriksen bød velkommen og meddelte, at der var afbud fra kassereren. 

 

Ad. 1. Valg af dirigent 

Som dirigent valgtes Bo 

 

Ad 2. Aflæggelse af beretning om virksomheden i det forløbne år og planer for det kommende år. 

Formanden aflagde beretning, som flot beskrev de mange aktiviteter, der havde været. Beretningen blev taget 

til efterretning og vedhæftes dette referat. 

 
Beretning 2014-2015 

Munkebo Skiblaug 

Generalforsamling 26. februar 2015 

________________________________________________________ 

Det herrens år: 2014... ja, sådan kunne beretningen godt have startet! Men, det gør den ikke:) 

_____________________________________________________ 

Året der gik - hvad skete der 

Der var stiftende generalforsamling 5. maj 2014. var der skulle vælges en ny bestyrelse  

Ad 1 (Valg til bestyrelsen) 

 

a. Valg af formand for 1 år: (John Eriksen) 

b. Valg af kasserer for 2 år: (Renè Knudsen) 

b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Peter Christensen). 

c. Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år, (Bo Linell) 

d. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen, (Asger Larsen) 

e. Valg af revisor, (Kaj Lau og Egon Gaarde). 

 

Kan I huske hvad jeg sagde da jeg blev valgt 



Jeg vil gerne lægge op til, at vi skal være en åben gruppe, hvor der ikke findes dumme spørgsmål, og hvor 

alle har mulighed for at komme til orde – det kunne være ved at tale sammen og sige lige ud, hvad man 

mener eller godt kunne tænke sig for Munkebo Skibslaug. 

Så kan vi i fællesskab skabe et Skibslaug, hvor vi alle trives, og har lyst til at bruge vores fritid. 

Og jeg synes at planen virker, der er ikke nogle som går rundt og venter på at der er nogle som skal tage 

beslutningerne, vi er alle på lige fod om man er kasserer eller ganske almindelig medarbejder skide sjovt. 

 

Skibet. 

Skibet ligger pt. ved Boels Bro og er ved at blive søklar, det er folkene som skal sejle båden også, da der er 

blevet uddannet 10 bådførere til stor gavn for foreningen, DUI og resten af Munkebos borgere og foreninger. 

Jeg er også glad for at vi er blevet modtaget godt på Boels Bro og Munkebo havn tak for det, 

Som i alle ved har vi brugt sommersæsonen på at uddanne os til at sejle båden, 

Og sejlet har båden, den har været hele vejen rundt fra Boels Bro til Munkebo havn samt inde i inderhavnen i 

Odense og alt fungerer næsten som det skal. 

Men så er det jo rart, at vi er omgivet at en masse folk med stor kompetence i at ordne tingene, tusind tak for 

dette. 

 

Dåben  

Munkebo præsenterede sig fra sin allerbedste og -smukkeste side denne lørdag i maj 2014, og op imod 200 

besøgende fik en festlig oplevelse i strålende sen-forårsvejr. 

Præcis på slaget 12 rullede en limousine ind ved havnen, hvor skibets gud moder, Kirsten Svensson, blev 

modtaget med blomster af blomsterpigen Emma og Palle Hansborg-Sørensen fra Skibslauget. 

I en kort tale sagde Palle Hansborg-Sørensen bl.a., at dåben af turbåden var inspireret af det, der tidligere 

foregik ovre hos den store nabo (=Lindøværftet), og at blomsterpigen Emma faktisk havde erfaring fra den 

opgave, idet det var hende, der overrakte blomster til gudmoderen for den allersidste nybygning fra Lindø, 

Kronprinsesse Mary. 

Derefter foretog gudmoderen den højtidelige dåbshandling, hvor båden nu officielt fik navnet "Kristine", 

opkaldt efter Kristine Svensson, eller "Ålemutter", som tillige er gudmoderens bedstemor. 

Til akkompagnement af Lille-Børge på harmonika blev der sunget fællessangene "Du danske sommer, jeg 

elsker dig" og "Hver gang jeg kommer i havn", mens "Kristine" tog gudmoderen med på en lille tur ud 

omkring værftet. 

Vel tilbage igen, blev der udbragt et trefoldigt "leve" for "Kristine", og derefter stod den på Skipperlabskovs, 

som var fremstillet af "MMM"-gruppen (=Munkebo, Mand, Mad der simrer) fra Munkebo Kulturhus samt øl 

eller vand - alt sammen sponseret af hhv. Kulturhuset og DUI. 

 

Sejlplaner. 

Vi arbejder i øjeblikket med at lave sejlplaner samt en folder at vi kan få sendt ud til foreninger skoler osv. 

Som kunne være interesserede i at komme ud t sejle. 

 

Økonomi. 

Et tak skal der lyde til Tryg fonden for deres gave til os 20 redningsveste til en værdi af 20000 kr.  

Et stort tak skal der også lyde til Kerteminde kommune for deres støtte til at vi kunne få duelighedsbeviser.   

Og så kulturhuset skal havde tak for deres bidrag for lån af lokaler samt undervisning i førstehjælp. 

Tak til moderforeningen DUI Munkebo for deres vilje til at betale alle udgifterne til istandsættelse af båden 

samt havneleje osv. 

Men vi skal huske på at den gerne skulle være selvfinansieret i år og gerne generere et lille overskud. 

 

Medarbejdere. 

Vi skal ikke glemme, at det er frivillige kræfter, foreningen er afhængig af og benytter sig af, og uden disse 

frivillige kræfter, der er med til at løfte opgaven, kunne det bestemt ikke hænge sammen for foreningen. Jo 

flere vi er - jo stærkere bliver vi - jo flere der er med til at løfte de forskellige opgaver, jo stærkere bliver 

vores fællesskab!  



I dag er vi 26 medarbejdere og det er ingen hemmelighed at vi godt kunne bruge nogle flere hænder, så hvis I 

kender nogle der evt. skulle havde lidt timer tilovers er de meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen 

 

Endnu en gang, skal der lyde en stor tak til alle jer, der har bidraget til arbejdet i foreningen.  

________________________________________________________ 

 

Det har været et spændende og udfordrende år som formand, men, mistet lysten og gejsten har jeg ikke, så 

jeg er frisk på at tage fat på ny, sammen med foreningens bestyrelse. 

 

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, bestående af driftsregnskab og status til 

godkendelse. 

Alle udgifter og udlæg er blevet afholdt af DUI LEG og Virke, hvorfor der ikke foreligger regnskab for 

2014.  

 

Ad 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

Valgt blev John Eriksen og Bo Linell.  

 

Ad 5. Valg af 1 revisor 

Egon Gaarde blev valgt for 2 år. 

 

Ad 6. Valg af suppleant. 

Asger Larsen blev valgt 

 

 

 

 
Munkebo den  26. Februar 2015         

Egon Gaarde    Bo Pedersen Bro 

Sekretær           Dirigent 


