
                                                                 
 

 

 

 

REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL. 10– 11 

 I MUNKEBO KULTURHUS 

 
Der var afbud fra: Palle Hansborg-Sørensen og Kaj Lau 

 
 

1.  VINTERKLARGØRING AF KRISTINE 

Kaj har fremsendt en liste over opgaver, som vedhæftes dagsordenen. 

Listen motiveres og kommenteres. Det aftales hvem, der gør hvad og hvornår. 

 

BESLUTNING: 

Peter, Asger og Kaj (vedligeholdelsesgruppen) havde set på Kajs 

vedligeholdelsesliste, som Asger havde indhentet priser på. Det blev besluttet, at 

afklaring af indkøb aftales med formanden, idet det blev oplyst, at nødvendige indkøb 

beløb sig til under 5000 kr. 

Asger donerede en værktøjskasse med hængelås. Lauget takkede Asger. 

 

Vedligeholdelsesgruppen mødes mandag den 20/2 2017 kl. 09.30 i Kulturhuset inden 

man tager til Dræbyvej 15, for at  arbejde med vedligeholdelse af båden. 

INTERESSEREDE ER MEGET VELKOMMEN TIL AT DELTAGE. 

 

 

2. ANSØGNING OM LAG MANK MIDLER TIL ANSLØBSBRO VED 

MUNKEBO HAVN 

Palle giver status på fremsendelsen af ansøgningen til LAG MANK. 

 

BESLUTNING: 

Ved skrivelse af 28/10 2016 har Friluftsrådet bevilliget et tilskud på 139.800 kr ud af 

et samlet budget på 333.750 kr. 

LAG MANK har ved skrivelse af 10/2 2017 indstillet at støtte med 157.187 kr. 



Der resterer således 36.763 kr for etablering af det fulde projekt med anløbsbroen. 

Palle har oplyst, at man vil søge Energi Fyn om tilskud. 

Tilskuddene er givet til Munkebo Bådlaug. 

Der var stor anerkendelse til Palle for arbejdet med ansøgningerne. FLOT!! 

 

Fra Friluftsrådet er der meddelt: ”Væsentlige afvigelser fra budget eller 

projektbeskrivelse vil medføre at tilskuddet reduceres eller bortfalder.” 

 

Fra LAG MANK er der indbudt til informationsmøde den 22. Februar 2017 kl. 16.30 

i Vissenbjerghallen, lokale 2, med begrundelsen: ”Mødet afholdes med henblik på at 

undgå administrative fejl, der i yderste konsekvens kan koste jer dele eller hele 

tilsagnsbeløbet.” 

 

Den 22/2 2017 også kl. 16.30 har Palle inviteret til mødet ”Vi vil ikke ha´ det”, så 

Egon taler med Palle om muligheden for at fa ”enetime” på en andet tidspunkt for at 

få de vigtige informationer for at administrere det forventede tilskud. 

 

Skibslauget var enig om at bistå så meget man evnede Munkebo Bådelaug, men man 

mente også, at kommunen skulle deltage især i administrationen af tilskud og som 

sagkyndig i forhold til projekteringen, idet det er Kerteminde Kommune, der er ejer 

af Munkebo Havn. Det anbefales derfor snarest at kontakte administrationen for 

forpligtende deltagelse i anløbsbroens etablering. 

 

Egon vil tage kontakt til Palle med henblik på nærmere aftale om procedure, som i 

udkast forelægges på ekstraordinært møde i Munkebo Skibslaug den 23/2 2017 kl. 10 

– 11  i Kulturhusets Café. 

 

 

3. BEMANDINGSPLAN 2017 

Bo Pro Pedersen har udarbejdet bemandingsplan, der gennemgås og drøftes. 

Der skal aftales, hvem der tager diverse vagter – evt. på efterfølgende møde. 

 

BESLUTNING: 

Bo Petersen Bro udleverede skema med datoer for sejlads, der krævede 2 mands 

besætning for sejlads. Der er i alt tale om 28 dage, så det kræver at man skriver sig på 

til 2 til 3 gange på listen til først kommende ordinære møde (den 30. Marts 2017). 

 

Der er stadig ønske om flere medlemmer af skibslauget. Det aftaltes, at formanden 

John tager kontakt til medlemmer af den tidligere forening Solbådens Venner tillige 

med Ladby museet for at høre om interesserede herfra – ikke mindst set i lyset af  

etableringen af den ny anløbsbro. 



4. SOLBÅDENS VENNER 

Poul Rasmussen har som formand for Solbådens Venner meddelt, at det den 19. 01. 

2017 på generalforsamlingen blev vedtaget at nedlægge foreningen. 

Efterfølgende er der udsendt en pressemeddelelse herom. 

Solbådens Venner vil returnere de 313.000 kr. til LAG MANK.  

Poul Rasmussen kriver:”Det kunne være muligt, at I kunne få en bevilling, hvis I 

søger nu”. 

 

Ovennævnte drøftes. 

 

BESLUTNING: 

Taget til efterretning. 

 

 

5. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE 

 

Næste møde afholdes den 30. Marts 2017 kl. 10 – 11, dog melder formanden tilbage 

om der også skal afholdes generalforsamling. 

 

Peter Heiden dristede sig til at drikke en kop kaffe med skibslauget, hvorefter han nu 

er blevet medlem - og oven i købet indehaver af duelighedsbevis! Velkommen til 

Peter! 

 

 

 
Egon Gaarde 
sekretær 

 

 

 

 

 

 
 


