REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 11. MAJ 2017 KL. 09 – 10
I MUNKEBO KULTURHUS
.

1. KLARGØRING AF KRISTINE
På sidste møde blev der opremset flere ting, der skulle udføres i forbindelse med
vinterklargøringen
Der gives status på udestående opgaver samt indkøb af termostat m.v. som aftalt på
sidste møde.
Justering af ruller på trailer/vægtfordeling er aftalt afklaret ved søsætningen. Ligesom
justering af gearet ordnes, når Kristine er kommet i vandet
BESLUTNING:
Katrine blev meldt klar til søsætning.
Asger anbefalede ballast.

2. LAG MANK OG FRILUFTSRÅDETS MIDLER TIL ANSLØBSBRO VED
MUNKEBO HAVN
Er der en endelig afklaring af bevilling fra Erhvervsministeriet?
Orientering om økonomiudvalgets behandling af sagen vedr. udlæg af de donerede
midler til projektet af anløbsbroen indtil udbetaling sker.
Evt. bemærkninger til den af Palle udarbejdede navneliste over involverede i
projektet (udsendt sammen med referatet fra sidste møde).
BESLUTNING:
Palle kunne meddele, at økonomiudvalget i Kerteminde Kommune havde anbefalet
overfor Byrådet, at der bevilliges et midlertidigt lån på 333.750 kr. til
mellemfinansiering af ydre anløbsbro med Munkebo Havn. I forbindelse med det

midlertidige lån gør Byrådet Munkebo Bådelaug opmærksom på, at såfremt
tilskuddene ikke kan dække det midlertidige lån, er Munkebo Bådelaug ansvarlig for
restgælden til Kerteminde Kommune.
Gitte Gotfredsen var ikke helt tilfreds med, at Munkebo Bådelaug skulle bære dette
ansvar for f. eks. uforudsete forhold, men var indforstået med stærk fokus på
udgiftsstyringen, så der ikke kom merudgifter. Skulle der vise sig at være ikke
forudsete nødvendige udgifter vil Kerteminde Kommune straks blive kontaktet for at
søge en løsning.

3. BEMANDINGSPLAN 2017
Bo Pedersen Bro har udarbejdet skema til bemandingsplan.
Det blev aftalt på sidste møde, at man tilkendegiver, hvornår man kan være til
disposition fra første sejlads den 1. Juni 2017 og efterfølgende torsdage i juni, juli og
august.
Samt til ”Festival ved Fedet” den 7., 8. og 9. Juli + til Fjordens Dag den 10.
September 2017.
BESLUTNING:
Bemandingsplanen er nu lagt for såvel turene fra Amanda til Ladby og for ”Festival
ved Fedet”.
Der blev tilkendegivet, at Per Dolleris, Peter Heiden og Jørgen Arvad Olsen også
stiller sig til rådighed for sejlads.

4. STANDERHEJSNING DEN 11. MAJ 2017 KL. 10 - 13
På sidste møde aftaltes det, at vi går direkte til klargøring og søsætning af Kristine.
Bo og Egon tilbereder den efterfølgende bespisning PRÆCIS kl. 13, hvor også
Kulturhusets bestyrelse beriger os med sin deltagelse.
Vi regner med, at kulturhuset flager i dagens festlige anledning!?
BESLUTNING:
Kl. 12 efter søsætningen deltog kulturhusets bestyrelse i bespisningen som bestod af
blomkål maskeret i kartoffelmos og hertil kålpølser og frankfurter.
5. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
Næste møde aftaltes til torsdag den 22. Juni 2017 kl. 10
Egon Gaarde
sekretær

