REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 22. JUNI 2017 KL. 10 – 11
I MUNKEBO KULTURHUS
1. ÅRETS FØRSTE ERFARINGER MED SEJLADSEN
Giver de første sejladser med Kristine anledning til evt. tiltag?
BESLUTNING:
Desværre løb Kristine tør for kølevand nord for Fyns Hoved og måtte undsættes af
Surfredningen. Efter påfyldning med saltvand, var Kristine sejlende igen. Kaj Lau
anbefalede, at man om efteråret når båden var kommet på land fik den renset og påfyldt kølervand.
Der havde været sejlads med askestrøning, som gik godt.
P.t. er batteriet fladt. Det anbefales, at man erhverver et søbatteri af sikkerhedsmæssige årsager, som foreslået af Asger.
2. ETABLERING AF ANLØBSBRO
Orientering om tiltag med etablering af anløbsbroen.
Skal arbejdet med badestige påbegyndes?
BESLUTNING:
Palle kunne fortælle, at der nu indgået kontrakt med entreprenør og broen laves i Sverige. Palle mente, at vi allerede har materiale til at lave trappen. Der er en udfordring i
forhold til tidevand og blød bund.
3. BEMANDINGSPLAN 2017
Bo Pedersen Bro havde udarbejdet skema til bemandingsplan. På sidste møde konkluderedes: ”Bemandingsplanen er nu lagt for såvel turene fra Amanda til Ladby og
for ”Festival ved Fedet”.
Efterfølgende har formanden udsendt anmodning om tilbagemelding for sejlads som
skipper og matros.
Giver det anledning til drøftelse??
BESLUTNING:
Desværre er den allerede udarbejdede plan spist af formandens computer. Der blev
derfor uddelt skema, hvor man kunne skrive sig på.

Efter udfyldelse af skemaet vil dette blive tilsendt alle.
Der er tale om sejladser i juli måned fra Amanda til Ladby retur.
Festivallen den 7., 8. Og 9 juli.
Fjordens Dag den 10. September.
Kirsebærfestivallen må vi beklageligvis melde fra den 22., 23 og 24. Juli.
Willy gjorde opmærksom på muligheden for at låne kasser med pædagogisk ”værktøj” til at se under vand etc. med. Disse kan frit rekvireres hos ”Grejbank Fyn” i
Odense Havn ved havnebadet.
John kunne meddele, at vi allerede har 2 vandkikkerter.
4. HENVENDELSE OM SEJLADS TIL KERTEMINDE MARITIME HAVER
Frode Thorhauge har forespurgt om mulig sejlads med Kristine med betalende gæster
ud til Kerteminde Maritime Haver.
Der ønskes en drøftelse.
BESLUTNING:
Formanden svarer Frode Thorhauge, at vi ikke formår at påtage os denne opgave.
5. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
Palle spurgte til forsøget med Ladbydragens sejlads under Langebro. Ingen kunne
svare på forsøgets udfald.
Kaj havde gjort opmærksom på behovet for ballast for at undgå kølsprængning.
Bo forestillede sig kommende sejlads til Ladby udgående fra Munkebo Havn, når den
nye anløbsbro var etableret.
John omtalte vandcyklen, der ikke længere administreres af ”Plads til Alle – projektet”. Egon undersøger, hvorfor der er nedlagt forbud mod fortsat administration af
”Plads til Alle” ved Kerteminde Kommunes chefjurist.
Næste møde den 27. juli 2017 kl. 10 i Munkebo Kulturhus.

Egon Gaarde
sekretær

