REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I MUNKEBO
SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL. 10– 11
I MUNKEBO KULTURHUS
1. ETABLERING/REALISERING AF ANLØBSBRO VED MUNKEBO HAVN
På sidste møde blev det aftalt, at Egon skulle kontakte Palle med henblik på nærmere
aftale om procedure, som i udkast forelægges på ekstraordinært møde i Munkebo
Skibslaug.
Egon har haft kontakt til Palle. Der vil på mødet blive fremlagt plan over bevillinger
og rollefordeling mellem Munkebo Bådelaug, Kerteminde Kommune, Munkebo
Skibslaug m.m.
INDSTILLING:
Planen tages til efterretning.
BESLUTNING:
Palle gennemgik projektet. Anløbsbroprojektet er budgetteret til 337.750 kr. Der er
doneret 139.800 kr. fra Friluftsrådet og 157.187 kr. fra LAG MANK. Hos Energifyn
er der søgt om yderligere 75.000 kr.
Kystinspektoratet har sagt god for projektet, og nu skal der så søges myndighedsgodkendelse hos Kerteminde Kommune.
Det uddelte notat blev med anerkendelse taget til efterretning, og Bo fik opbakning
til, at Palle og Egon kan godkende opgaver, som skal udføres af Munkebo Skibslaug.
Der kan f. eks. blive tale om trappen for enden af broen.
Palle kunne oplyse, at han har talt med Birgit Jarly fra Kerteminde Kommune, og når
hendes kollega kommer tilbage fra barsel, vil han kunne gå ind i arbejdet, så man sikrer den nødvendig og præcise tilbagemelding til tilskudsgiverne.
Palle kunne oplyse, at der er tradition for, at når man få LAG midler, så lægger kommunen ud indtil pengene fra LAG MANK kommer.

LAG MANK afholder informationsmøde i Vissenbjerg den 22. Februar kl. 16.30,
hvor Palle desværre er forhindret, og han har derfor aftalt individuelt info møde med
LAG MANK.
Palle havde også aftalt med Niels Jørn Kirkebæk, at han vil gå ind som teknisk rådgiver, ud over den bistand som man forventer at få fra Kerteminde Kommune, som jo
er ejer af Munkebo Havn, og dermed også kommende ejer af anløbsbroen.
Munkebo Bådelaug er alene befuldmægtiget til at stå for administrationen og daglig
drift af Munkebo Havn.
Munkebo Skibslaugs medlemmer bistår gerne med sine kompetancer, og det blev
derfor aftalt, at man på kommende møder følger projektet, som dagsordenssættes.
Kaj spurgte til, hvorvidt der var befæstningsbeslag på betonelementerne. Palle sagde,
at det vil blive afklaret, når endelig aftale indgås med entreprenøren.
Endeligt forventes der nedsat et byggeudvalg, hvor Ladbymuseet ved Claus forventes
at deltage.

5. EVT.
Niels Ernstsen spurgte til proceduren i forbindelse med aflysning af aftalte arrangementer/møder foranlediget af vedligeholdelsesmødet mandag den 21. Februar kl.
09.30, hvor alene Asger og Niels mødte frem.
Det noteredes, at der bør strammes op, så man ikke møder frem til møder/ arrangementer, der alligevel ikke afholdes.

Egon Gaarde
sekretær

