REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 27. APRIL 2017 KL. 10– 11
I MUNKEBO KULTURHUS
Formand for Munkebo Bådelaug Gitte Godtfredsen blev budt velkommen.
Bo Pedersen Bro overbragte den triste besked om Bo Linells død.

1. VINTERKLARGØRING AF KRISTINE
På sidste møde blev der opremset flere ting, der skulle udføres i forbindelse med vinterklargøringen.
Der gives status på vinterklargøringen og aftales evt. yderligere en vedligeholdelsesdag.
BESLUTNING:
Peter og John meddelte, at Kristine mangler indvendig maling og glasfiber skal laves.
Peter og Bo – og andre der måtte kunne mødes den 1/5 kl. 09.00 hos Ib for at klare
ovennævnte.
Kaj Lau spurgte til rullerne på traileren og nødvendigheden i at justere vægtfordelingen.
En endelig stillingtagen til, hvad der kan gøres, afklares ved søsætningen.
Fortøjning, redningsveste m.v. er ok. Niels Ernstsen kommer med fenders den 1/5 ved
sidste klargøring af båden.
Gearet laves, når Kristine er i vandet. Motoren er efterset, men termostaten mangler,
men den er i ordre.
Standerhejsning aftaltes til den 11. Maj 2017 kl. 10 til 13.
Kl. 13 er der i forbindelse hermed lidt spiseligt, som Bo står for assisteret af Egon. Kulturhusets bestyrelse inviteres til deltagelse i Standerhejsningens spisning.

2. LAG MANK OG FRILUFTSRÅDETS MIDLER TIL ANSLØBSBRO VED
MUNKEBO HAVN
Der er bevilliget midler fra henholdsvis Friluftsrådet og LAG MANK med henholdsvis
139.800 kr. og 157.187 kr. Yderligere er der hos Energi Fyn søgt 75.000 kr.
Palle aflægger beretning for erhvervsministeriets endelige stillingtagen til LAG
MANK´s indstilling om bevillingen, ligesom Palle redegør for resultatet af ansøgningen
til Energi Fyn.
Evt. afklaring i forbindelse med samarbejdet med Kerteminde Turistkontor om skiltning/kortoversigt af seværdighederne omkring Kertinge Nor.

BESLUTNING:
Palle kunne orientere om, at med bevillingen af Energi Fyns 75.000 kr. er der nu
371.000 kr. til rådighed for ”anløbsbro-projektet”. Gitte og Palle havde været hos Energi Fyn for overrækkelse af den ”store” check.
Kerteminde Kommune skal lægge pengene ud, så projektet kan komme i gang. Der er
præcedens for, at kommunen gør det, men det er på økonomiudvalgets møde den 9/5
2017, hvor denne procedure forventes godkendt. Som Palle sagde: ”Det er jo kommunen der ejer havnen, og således også bliver ejer af anløbsbroen”.
Efter den forventede godkendelse af økonomiudvalget kan der kontraheres med entreprenøren. Og Palle kunne meddele, at Niels Jørn Kirkebæk ville være byggesagkyndig
og byggestyrer i anlægsarbejdet.
Proceduren for regninger vil være, at de alle går gennem Niels Jørn Kirkebæk og videre
til Munkebo Bådelaug, som bygherre.
Palle har i øvrigt fået lavet en liste med navne og telefonnumre på alle de, der er/bliver
involveret i opførelsen af projektet.
Stigen for enden af broen forventes at blive udført at medlemmer af Munkebo Skibslaug.
Anløbsbroen forventes først at blive færdig efter sommerferien.
Til brug for Ladbydragen havde Museet ønsket en ekstra pæl, hvilket vil koste 3500 kr.
Der vil også blive lavet skiltning, som omtalt i referatet fra sidste møde, og hvor Palle
også vil sikre, at indsejlingen til Munkebo Havn vil være vist.
3. BEMANDINGSPLAN 2017
Bo Pedersen Bro har udarbejdet skema til bemandingsplan, der på sidste ordinære møde
blev udsat med henblik på, at der på dette møde tilkendegives, hvornår man stiller sig til
disposition.
BESLUTNING:
Bo trak igen sejladsen op for juni, juli og august, hvor der sejles fra Amanda til Ladby
om torsdagen. Første sejlads er den 1. Juni 2017.
Torben tilbød at sætte 3 brædder op, så det blev lettere at lægge til ved Amanda.
Ud over sejlplanen for disse 3 måneder ønskes der også tilkendegivelser om besætning
til ”Festival ved Fedet” – harmonikamusik den 7., 8. og 9. Juli og til Fjordens Dag den
10. September.
Bo konkluderede, at alle til næste gang får skrevet sig på uddelt liste, hvor der ud over
at tilkendegive, hvornår man kan også tilkendegives, hvornår man ikke kan.
Gitte vil spørge blandt medlemmerne af Munkebo Bådelaug, hvor flere har duelighedsbeviset, om nogle her vil tilbyde sig.
Ligeledes vil Henning Rasmussen spørge vikingeskibsfolket i Ladby om nogle måtte
være interesseret i at hjælpe med sejlads.
John kunne oplyse, at først efter prøvesejlads vil man kunne stå for sejlads med Kristine.
M.h.t. Fjordens Dag kunne Gitte meddele, at Munkebo Bådelaug ikke i år deltager, men
vil helt sikkert deltage igen næste år.

Bo vil den 11. Maj til det ordinære møde modtage tilkendegivelserne fra os alle, så sejlplanen kan færdiggøres..
4. EFTERFØLGENDE GENERALFORSAMLING kl. 11 d.d.
Der er indkaldt til generalforsamling.
Evt. forslag til emner til bestyrelsesmedlem(mer) m.v.
BESLUTNING:
Ingen bemærkninger.
5. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
Gitte kunne meddele fra Robert, at han følte sig godt modtaget til mødet. Imidlertid var
tilkendegivelse fra Munkebo Bådelaug ikke, at man ville bekoste pælene ved Guldkysten, men at man alene ville bidrage hermed.
Palle havde haft møde med Jimmi fra kommunen, der havde tilkendegivet, at Munkebo
Bådelaug skulle sende sit projekt om, hvor mange pæle man skal have slået ned, for
herefter at vurdere om kommunen også kan bidrage.
Gitte motiverede sin beslutning for at blive formand for Munkebo Bådelaug. Der er nu
klare kommandoveje, som skal respekteres, og kontakt til kommunen er Kim.
NÆSTE MØDE AFTALT TIL DEN 11. MAJ 2017 KL. 09.00 – 10.00
Egon Gaarde
sekretær

