
                                                                 
 

 

 

 

REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2016 KL. 11– 12.30 

 I MUNKEBO KULTURHUS 

 
Afbud fra:  Peter Christiansen 

Velkommen til Christian Matzon, om vi på næste møde byder rigtig velkommen med en 

præsentation af skibslaugets medlemmer. 

 

1.  REFLEKTIONER PÅ SEJLADS OG SAMARBEJDET MED SOLBÅDENS   

VENNER. 

Drøftelse af sejladsen til Ladby og manglende sejlads til Fjordens Dag. 

 

BESLUTNING:  

John forelagde referat fra evalueringsmødet den 4/8 2016 med deltagelse fra 

Solbådens Venner. Referatet blev uddelt. 

Ingen tvivl om, at det havde været en succesfuld sejllads fra Amanda til Ladby, og 

det havde givet kassen lidt mere fylde. 

Imidlertid erindrede Egon om formålet med sejladsen ifølge vedtægterne. 

Målgruppen er primært folk og nærinstitutioner i nærområdet jfr. vi sejler med 

medlemmer. 

Der var enighed om, at vi havde en stor udfordring i at have  tilstrækkelige 

medlemmer med navigationskursus, og det var ønskeligt med flere af disse, hvis man 

skal undgå aflysninger af ønskede sejladser.  

 

John kunne forestille sig, at vi søgte fonde til hjælp til udgifter til vedligeholdelse af 

båden. 

 

Kaj Lau påtalte sejladsplanen var for hovsa-agtig, hvilket medført vanskeligheder for 

at træde til, når nogen måtte aflyse. 

Bo konkluderede, at sidste torsdag i februar måned 2017 vil der foreligge en plan for 

sejlads for juni, juli og august 2017 i Kertinge Nor/Fjord, og i september 2017 for 

Odense Fjord. 



 

 

 

 

 

2. ANSØGNING OM LAG MANK MIDLER TIL ANSLØBSBRO VED 

MUNKEBO HAVN 

Palle har fremsendt aftale om kommende ydre anløbsbro, der vedhæftes tillige med 

anlægsprojekt. 

Palle orienterer herom 

 

BESLUTNING: 

Palle kunne fortælle om ansøgninger til henholdsvis LAG MANK og Friluftsrådet nu 

er indsendt. I alt er der søgt om 333.750 kr. 

Friluftsrådet har meddelt at 2 personer besøger Palle d.d. for at høre nærmere om 

projektet. 

Projektet forventes etableret i løbet af april/maj måned 2017, hvis ansøgningerne 

imødekommes. Der er tradition for, at kommunen lægger ud for imødekomne 

ansøgninger. 

Der forventes en snarlig afgørelse i løbet af oktober 2016. 

 

Palle har søgt Albanifonden om 35.000 kr. inklusiv moms til bådtrailer. Ansøgningen 

skal være indsendt inden 5/10 2016, og Egon sender vedtægter fra Skibslauget til 

Palle samt DUI´s regnskab, som John lovede at sende til Egon. 

 

Bo kunne fortælle, at Dennis Cykler allerede har indkøbt 10 cykler i en størrelse, der 

muliggjorde, at de kunne være ombord på Kristine. 

 

 

 

 

3. SAMARBEJDET MED BOELS BRO BÅDELAUG OG MUNKEBO 

BÅDELAUGS BESTYRELSER 

Punktet blev udsat fra tidligere møder. 

John skulle tage en drøftelse med de to bestyrelser om deltagelse i vore møder. 

 

BESLUTNING: 

John orienterede om, at der er fint samarbejde med Boels Bro Bådelaug og det 

forventes, at samarbejdet med Munkebo Havns Bådelaug optimeres, når vi 

forhåbentlig får opført den nye bro, hvor såvel Kristine og Ladbydragen kan lægge 

til. 



 

 

 

4. DRØFTELSE AF SEJLADS FOR RESTEN SÆSONEN 

Skal der planlægges ture for resten af sæsonen f. eks. aftensejlads til Lindø Park? 

 

 

BESLUTNING: 

John laver en plan for dagssejlads med Kristine til Lindø Park. 

Palle anmodes om skriftligt ”fortællemateriale” om Lindø Park inden sejladsen 

påbegyndes. 

 

I forbindelse med Seniormessen den 28. september 2016 var der enighed om, at 

reklamere for  sejlads onsdag den 5. Oktober 2016 kl. 15 – 17 med Kristine til Lindø 

Park. Christian Matzon og Bo Pro Pedersen med Torben Hansen i reserve tilbød at 

forstå sejladsen. 

Egon laver A4 ark m.m. som placeres på Kulturhusets Stand. John sørger for 

sædvanlige billetter. 

 

 

 

 

5. VEDLIGEHOLDELSE AF ”KRISTINE” SAMT VINTERPLANLÆGNING 

OG FASTSÆTTELSE AF KOMMANDOSTRYGNING. 

”Kristine” har fået revet sidebeskytter i bagbords side løs. Er der øvrige nødvendige 

tiltag? 

Hvornår skal ”Kristine” på land for vinterklargøringen? 

 

BESLUTNING: 

I bagbords side er en del skruer revet af  beskyttelsen af rælingen. 

Asger og John køber nødvendigt reparations materiale samt maling. 

 

Punktet tages op igen på næste møde.  

 

 

6. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE 

Næste møde aftaltes til torsdag den 27. Oktober 2016 kl. 10. 

 
Egon Gaarde 
sekretær 

 

 



 

 

 

 

 
Egon Gaarde 
Sekretær 

 


