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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 03. MAJ 2018 KL. 09
I MUNKEBO KULTURHUS
Afbud fra Kurt Skyggelund og Peter Christiansen

1. STATUS PÅ ”VIKINGESKIBET I 3D”
Seneste om projektet ved Palle
BESLUTNING:
Palle orienterede om mødet med Østfyns Museer og 2 kunstnere fra Rumænien. Der
laves en 30 x 40 m pram, hvorpå der installeres pumper, som vil lave vandskyen der
sammen med lysprojektorer i vandtågen vil lave vikingeskibet i 3D.
Generatoren vil stå på land muligvis ved Fjordgården.
Fra den 8/9 til den 22/10 i ca. 2 timer fra skumringstid vil forestillingen finde sted.
Den eneste opgave er at stå for at tænde og slukke for projektet.
Der afholdes møde igen den 15/5 om promoveringen. Arbejdsgruppen består af Palle,
Willy og Robert.
Robert kunne oplyse, at Munkebo Bådelaug gerne vil stå for salg af kaffe, øl og vand
samt pølser den 8/9. Der skal også arrangeres parkeringskiltning til f. eks. den gamle
faktas parkeringsplads.
2. ANLØBSBRO
Er skiltet ”Trappen er glat” kommet op?
Har Peter og Asger løst problemet med trappen ved en forlængelse af røret?
Nyt fra Broformanden Bro
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BESLUTNING:
Skiltet kunne John fremvise. Asger og John sørger for opsætning efter mødet i dag.
Opgaven med rørforlængelsen er lavet.
Skilt om hvor man kan lægge til er allerede opsat ved anløbsbroen (krav fra fonden)
Bo kunne oplyse, at mange ser på det opsatte oversigtskort.
3. ORIENTERING FRA HAVNENE
Status på Boels Bro projektet for ca. 880.000 kr.
Er der fundet løsning på det gule tankanlæg?
Andet nyt?
BESLUTNING:
Palle kunne meddele, at det er kommunen, der har modtaget de 880.000 kr.
Kommunen har allerede renoveringen i udbud.
Infoskilt om vedvarende energi vil blive sat op.
Boels Bro Bådelaug vil shine den gamle jernbanevogn op.
Stenhusene af hvilket det ene er vores vil også blive renoveret – tagryggen.
Projektet vil ikke blive klart før til næste år.
Det gule tankanlæg vil blive fjernet, og der vil i stedet blive opsat bord-/bænkesæt.
4. ANSØGNING TIL FISKERIFONDEN
Hvad er status?
BESLUTNING:
Der afventes udspil fra Munkebo Skole.
Åleyngel er ikke længere en del af projektet.
5. KLARGØRING AF ¨KRISTINE¨
På sidste møde aftaltes tovholdere for følgende opgaver:
1. Motor.
Olie ,filter ,kølersystem, vandpumpe, udstødning,
2. EL
Nye sikkerhedsafbryder, flyt stelforbindelse, lænsepumpe
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3. Skrue
Rens skruen, nye zink klodser, roret,
4. Båden
Rep af bænk i agter træ, glasfiber,
5. Fortøjninger
4 nye fortøjninger klammer, samt en agter og en ankerplade som beskyttelse på
forskibet
På sidste møde blev det aftalt, at følgende var tovholder:
Ad 1) – John
Ad 2) Asger
Ad 3) Kaj
Ad 49 og Ad 5) Willy og Kaj. (Kaj skulle undersøge indkøb af materiale til
reparation af glasfiber (450 kr.)
Formanden har siden indkaldt til klargøringsaktivitet. Hvad er status?
BESLUTNING:
En stor del af opgaverne er nu blevet udført. Der mangler endnu nogle opgaver, og
John vil udsende en liste om opgaver der skal klares.
Bunden skal males.
Køleanlægget vil testes og evt. laves før kølevæske påfyldes – dette står Asger og
John for og vil blive lavet den 8/5 med start kl. 09.
Der er arbejdsdage tirsdag den 8. og onsdag den 9. maj med start kl. 09.
Kaj har lavet en beskyttelsesplade for anker ophaling lige til at montere.
6. ANSØGNING TIL VELUXFONDEN
På forrige møde aftaltes at søge Veluxfonden om midler til hynder og jakker med
logo til 20 personer
John skulle sørge for nærmere specifikationer og prisoverslag. Herefter udfærdiger
Egon ansøgning.
Hvad er status?
BESLUTNING:
Niels præsenterede træriste til at sidde på i stedet for de påtænkte puder. Flot stykke
arbejde, som vi gerne ser lavet for de resterende siddepladser. Økonomien er på
plads.
Egon savnede tilbagemelding på fødselsdatoer fra flere, som vil blive kontaktet pr.
mail, så vi kan få fremsendt skemaet til Veluxfonden. Der søges således alene om

4

jakker. Der skal sættes logo på, og John kunne oplyse, at prisen så var 500 kr. pr.
jakke.
7. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
Egon orienterede om persondataforordningen, som også rammer Munkebo Skibslaug.
Der skal som minimum udfærdiges dokumentation for medlemsfortegnelse m.v.
Egon tilmeldes kursus herom som frivilligcentret afholder med indlæg fra DGI´s
jurist.
Henning Rasmussen omtalte Visit Kerteminde katalog, hvor der stod om Kristines
sejlads. Der er flere fejl og John vil kontakte Kerteminde Turist herom.
Den 9/9 skal Kristine både være ved Boels Bro og ved Munkebo Havn. Men vor
redningsmand Ib er klar med transporten af Kristine.
Næste møde er torsdag den 31. Maj 2018. kl. 10 i Kulturhuset.

Egon Gaarde
Sekretær
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