REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 9. JUNI 2016 KL. 10 – 11.30
1. Fortsat samarbejde med Vikingeskibet i Ladby
Seneste nyt om sejlads fra Amanda til Ladby. Er der afklaring om økonomi?
Er aftalen om ansvar i forbindelse med assistance til vikingeskibet godkendt af Ladby Museum?
BESLUTNING:
Bo tager kontakt til Klaus fra vikingeskibet vedr. økonomi og ansvarsaftalen. Bo har tilsagn om, at
man ved assistance får godtgjort vore udgifter efter regning.
Det blev kontant fastslået, at Kristine er hjemmehørende i Munkebo, og der foregår ingen sejllads
uden det er aftalt med John (formanden)

2. Markedsføring
John lovede at fremlægge forslag.
BESLUTNING:
John havde fået lavet en markedsførings planche til opslag om mulighed for sejllads med Kristine.
Blev godkendt med eneste rettelse, at der sejles med ”op” til 12 personer.
John havde også fået udarbejdet udkast til billet, hvor der udtrykkeligt står, at der sejles med
medlemmer. Godkendt med bemærkning om, at forsiden af billetten ikke behøvede at ligne et
containerskib, men f. eks. Kristine.
M.h.t. booking havde John været i kontakt med Haven ved Havet, der var meget interesseret i at
markedsføre Kristine i sommer, nu da Solbåden ikke kommer i vandet. De ville overtage hele
bookingen og få noteret navne på dem der skulle ud at sejle med Kristine. Haven ved Havet havde
foreslået, at man sejlede tirsdag og torsdag fra Amanda til Ladby den ene dag.
Herefter var der en drøftelse ud fra forståelsen om, at hvis man skulle sejle disse ture, var det
vigtigt, at der ikke var aflysninger. Der var derfor enighed om, at invitere til et møde med
repræsentanter fra Haven ved Havet og Solbådens Venner til mandag den 13. Juni kl. 19 i
Kulturhuset. Fra Kulturhuset deltager John, Bo og Willy og gerne flere repræsentanter fra Munkebo
Skibslaug.

3. Ansøgning om LAG MANK midler til anløbsbro ved Munkebo Havn
Er der nyt fra Palles odyssé i ansøgning til diverse fonde og råd?

John vil undersøge pris på ny trailer
BESLUTNING:
Palle kunne orientere om, at der nu arbejdes med at få ansøgningen klar til september. Der er penge
nok i LAG MANK, men, kunne Palle oplyse, der er også mulighed for penge fra Friluftsrådet.
Albanifonden vil man søge om til anskaffelse af bedre trailer.
Kaj spurgte om, hvor stort et beløb søgte man om til etablering af bro. Palle meddelte at inklusiv
moms er det 170.000 kr.

4. Samarbejdet med Boels Bro Bådelaug og Munkebo Bådelaugs bestyrelser
John skulle tage en drøftelse med de to bestyrelser om deltagelse i vore møder.
John har meddelt, at der ikke er plads til os i Munkebo Havn – på sidste møde konstateredes det
ellers med erlæggelsen af kontingent var problemerne løst! Hvilke alternativer er der til ingen
bådplads i Munkebo Havn?
BESLUTNING:
Enighed om at udsætte til nærmere drøftelse på kommende møde.

5. Sikkerhedsinstruks for sejlads med Kristine
Formanden vil forlægge instruksudkast
BESLUTNING:
John fortalte, at den var under udarbejdelse, og han vil maile den snarest til os alle.

6. Mandskabsplan 2016 – udarbejdelse heraf

BESLUTNING:
Mandskabsplanen udarbejdes senere.
Der var behov for bemanding til sejllads i Kerteminde Havn i anledning af udgivelsen af bøgerne
om Lindøværftet, som foregår den 8. Juli på Toldboden i Kerteminde. Det var et ønske fra Kurt
Risskov herom, hvor han så ville annoncere, at man kunne se en af redningsbådene fra Værftet i
havnen og få en lille havnerundfart.
Der er mulighed for at lægge til ved Renæssance Havnen, men man skal være opmærksom på
fortøjningsvanskelighederne, da der ikke er sædvanlige fortøjningspullerter.

7. Evt. – Skibslaugets deltagelse i middagen hos Mænd og Mad der simrer den 16. Juni kl. 12
– herunder næste møde
Willy og Peter deltager
Næste møde aftaltes til torsdag den 28. Juli kl. 10 i Kulturhuset.
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Sekretær

