REFERAT FRA MØDET I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 27. OKTOBER 2016 KL. 10– 11
I MUNKEBO KULTURHUS
1. VELKOMMEN TIL CHRISTIAN MATZON
På sidste møde var der så stor interesse og ivrighed for at komme i gang med
dagsordenen, at vi ikke fik sagt ordentlig velkommen til Christian Matzon og givet
den sædvanlige præsentationsrunde af medlemmerne.
BESLUTNING:
Mødelederen bød såvel Christian Matzon som Niels Ernstsen velkommen, hvorefter
mødedeltagerne præsenterede sig.
Det var særligt glædeligt at såvel Christian som Niels var i besiddelse af
navigationskurset/duelighedsbeviset.

2. ANSØGNING OM LAG MANK MIDLER TIL ANSLØBSBRO VED
MUNKEBO HAVN
Palle giver status på fremsendelsen af ansøgningen til LAG MANK og til
Albanifonden
BESLUTNING:
Palle orienterede om, at Friluftsrådet holder møde i dag, hvor ansøgning om 200.000
kr. er til behandling.
Der er ansøgt for i alt 400.000 kr. idet LAG MANK også er ansøgt, men har givet
afslag og anbefalet, at man søger LAG midler. Palle sørger for udarbejdelse af
ansøgning hertil sammen med konsulenten i løbet af november. LAG træffer så
beslutning i januar 2017.

Albanifonden er ansøgt om 35.000 kr. til trailer til båden. Palle og Willy havde haft
besøg fra en repræsentant for fonden, der var meget positiv. Ansøgningen forventes
behandlet i løbet af november, og Palle vil straks give besked, når der foreligger svar.

3. DRØFTELSE AF SEJLADS FOR RESTEN SÆSONEN
Orientering om sejlads til Lindø Park og om det af Palle udarbejdede
”fortællemateriale”.
BESLUTNING:
Palle havde allerede til Fjordens Dag udarbejdet materiale, som nu vil blive
revurderet og forelægges på møde inden sejlsæsonen i 2017.
Såfremt interesserede ønsker at lave fiskesejlads, er der nu mulighed for dette indtil
Kristine tages på land.
Peter ville gerne benytte sig af muligheden for jagtsejlads, og håbede derfor ikke, at
Kristine tages på land for tidligt.
Hvis man ønsker at benytte sig af muligheden for sejlads, så kontakter man
formanden, hvor nøgler og redningsveste udleveres.
På forespørgsel af Christian kunne formanden svare, at båden er forsikret hele året.
På forespørgsel kunne formanden orientere om, at Kristine nok i år har sejlet omkring
10.000 kr. ind. Der er endnu ikke afregnet for sejladsen under Kirsebærfestivalen, så
formanden rykker for en afklaring.
Det blev oplyst, at Solbådens Venner allerede har fået bevilliget penge. Det kunne
være interessant at søge penge til yderligere et navigationskursus sammen med dem,
idet vi alle kan bruge flere ”kapatjner”.
4. 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?
I bagbords side er en del skruer revet af beskyttelsen af rælingen.
Asger og John køber nødvendigt reparations materiale samt maling.
Punktet blev besluttet taget op på dette møde.

BESLUTNING:
Efter en længere opremsning af flere opgaver, der skulle udføres, når Kristine kom på
land, blev der konkluderet, at Kaj, Peder, John og Asger taler sammen om hvilke
reparationer og vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres. Gruppen sender så til
Egon senest torsdag den 3. november listen, som Egon distribuerer til skibslaugets
medlemmer.
Den helt store gave til vort gode skib og medlemmerne gav Ib, der tilbød, at vi kunne
få Kristine under tag på Dræbyvej 15. Kæmpe tak til Ib!
Der satses på, at båden tages op den 24. november, hvor vi forventer/håber, at
Albanifonden har været os nådig, så båden kan komme på den nye trailer.
Ved denne kommandostrygning vil Bo, Niels og Egon sørge for, at der vil være
gullaschsuppe at varme sig på.
5. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
John havde fået en anmodning fra en harmonikafestival ved Fedet den 7. til 9. Juni
2017, om vi ville sejle med de glade harmonikaspillere. Det var der tilsutning til, så
John melder tilbage til musikanterne.
Der vil blive lavet træningssejlads med Kristine i sejlsæsonens begyndelse.
Kassereren fra DUI ønskede betaling fra få restanter.
Palle fortalte om ”pælespærringen” som også Erling Porsmose synes kunne være
interessant at markere, så det vil blive undersøgt nærmere.
Næste gang gennemgås listen af medlemmer, da mailadresselisten næppe er fuldt
ajour.
Næste møde den 24. november 2017 kl. 10 ved Boels Bro.
Egon Gaarde
sekretær

