
                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 30/11 2015 Kl. 09-10 I KULTURHUSET 
 

 

 

Ad 1. Fortsat status på sejladsen i denne sæson 

John kunne meddele, at bookingsystemet er en realitet og tages i brug for sæsonen 2016. 

Der havde været kontakt fra en bedemand i Odense om at sprede afdødes aske i Odense Fjord. 

Det gode skib ”Kristine” havde påtaget sig opgaven mod betaling af 500 kr. Fremover vil der 

for en sådan opgave blive opkrævet 1000 kr. Bo gjorde opmærksom på, at der skulle være 

mindst 200 meter til kysten, når asken spredtes. 

Bo kunne også berette, at Fyns pilgrimslaug i pinsen vil tage fra Middelfart og drage mod 

Gabet, hvorfra vi vil sejle dem over mod betaling. 

Willy havde arrangeret traktor til ophaling af ”Kristine”,  og Ib Rasmussen vil så være på Boels 

Bro havn kl. 10. 

Materiale fra Megin jollen er fjernet fra Kulturhuset og opbevares nu og fremover hos DUI. 

 

2. Sidste nyt om udvidelse af Odense Havn – Lindøterminalen 

Palle kunne fortælle, at der nu var ophængt informationsmateriale i Boels Bro Bådelaugs 

klubhus. Det meget jord, der er kørt til Lindøterminalen bruges til opfylding af terminalen i 

forbindelse med udvidelsen. Jorden kommer bl. a. fra motorveje og skærver fra togbaner, hvor 

skærverne først er blevet renset for forureningsstoffer. 

 

3. Stafet for Livet 

Der var enighed om, at man til opstartsmødet vil bringe i forslag, at Kulturhuset gerne vil stå for 

logistikken, og der vil være frivillige fra flere af de i Kulturhuset aktive foreninger. 

Egon vil sørge for navneliste over de frivillige. Munkebo Skibslaug går foran således, at alle 

meldte sig som frivillig i forbindelse med arrangementet den 15. og 16. august 2016. 

Egon vil også fremføre ønsket om frivillige fra Simremad.  

Willy kunne orientere om, at man til de praktiske forberedelser op til arrangementet havde været 

6 personer, og det ville være gavnligt med flere. Ligesom det er en betingelse, at de frivillige i 

god tid får besked. 

 



4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling i januar/februar 2016 

Generalforsamlingen afholdes den 25. Februar 2016 kl. 10. 

Dagsordenen blev som følger: 

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  

5. Valg af 1 revisor  

6. Valg af suppleant.  

 
 

  

5. Instrukser inden kommandostrygningen kl. 11 

    Bo Pro Pedersen fordelte de nødvendige opgaver. Ballasten opbevares i Togvognen. 

    Bo Linell og John tager billeder af ophalingen, som bl. a. vil blive sendt til Ove Eriksen til  

    brug for hjemmesiden www.munkebo.dk og nyhedsbrev 

 

7. Evt. 

Næste møde den 25.  februar 2015 kl. 09 – 10 i Munkebo kulturhus. 

 
Egon Gaarde 

Sekretær 

http://www.munkebo.dk/

