REFERAT FRA MØDET I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2017 KL. 10 – 11
I MUNKEBO KULTURHUS
Afbud fra: John Eriksen, Peter Christiansen og Ib Rasmussen

1. ANLØBSBRO
Peter og Willy ville sikre trappen – er det sket?
Er der sat fender på ringene?
Evt. nyt fra den broansvarlige.
BESLUTNING:
Fender bliver iflg. formanden først sat på til foråret 2018.
På mandag den 20. november kl. 09.00 mødes man ved broen ved Munkebo Havn for
opsætning af hegn. Ud over de allerede 5 deltagere opfordres andre til at møde op og
give en hånd med. Samtidig vil ”røret” blive banket ned. (Der mangler ikke udstyr).
Den broansvarlige Bo har allerede 3 gange fejet broen, så den ikke er så glat at færdes
på. Det overvejes, hvad der kan gøres for at skridsikre den. Willy er tovholder på
skiltning med teksten ”Trappen er glat!”
Bo kunne berette, at broen nu også benyttes af vinterbadere.
2. KOMMANDOSTRYGNING
Der skal aftales tid (efter den 1/12 2017 – juletræstænding) for optagning af ”Kristine” og evt. tiltag/vedligeholdelse inden det gode skib går i vinterhi. Det samme gælder for pedalbåden.
Hvilke vedligeholdelsesopgaver skal foretages i forbindelse med kommandostrygning
eller efter?
BESLUTNING:
Optagning af båd sker mandag den 4. december 2017 kl. 10, hvor vi mødes i Kulturhuset.
Ib spørges om muligheden for opbevaring af pedalbåden, som også skal efterses. Reparationsarbejde udføres fra Kulturhuset, hvor værkstøjet er til rådighed.
”Kristine” fragtes forbi Entreprenørgården for her at blive højtryksspulet.
Øvrige vedligeholdelsesopgaver på ”Kristine” aftales i forbindelse med optagningen.
Formanden havde bemærket, at der skal lukkes kølevand ud og kølerørene tjekkes.
Til at stå for den varme kartoffelsalat meldte Bo, Kaj, Niels og Egon sig. De afklarer,
hvad der serves af kød/æg og andet til.

3. Orientering fra havnene
Dette er aftalt at være et fast punkt på dagsordenen
BESLUTNING:
Gitte kunne melde tilbage, at man var positive fra Munkebo Bådelaug over, at vi ville
gå ind i sagen om åleyngel.
Formanden havde tilkendegivet, at han ønskede nøgle til porten og klubhuset. Gitte
kunne meddele, at det koster henholdsvis 200 og 100 kroner.

4. ANSØGNING TIL FISKERIFONDEN
På sidste møde tilbød Palle at undersøge muligheder for ansøgning til udsættelse af
åleyngel. Er der nyt?
BESLUTNING:
Palle havde talt med lederen af Munkebo Skole, der var positiv og der vil blive sat 1
til to kontaktlærere på. Inden ansøgning sendes, afventes en nærmere drøftelse med
den/disse.
Bo foreslog, at man tager kontakt til Fjord og Bælt, hvilket der var opbakning til.
Willy foreslog, at man også drøftede idéen med Produktionsskolen. (se under evt.)
Bo vil tage kontakt til Produktionsskolen for at høre om den kunne være interesseret i
at deltage. Bo vil også forespørge, om Skibslauget kunne komme til en rundvisning
på Produktionsskolen. (Der sættes et punkt om evt. samarbejde med Produktionsskolen på til næste møde)

5. ENERGI FYNS NEDSÆTTELSE AF LOKAL BESTYRELSE TIL AT ADMINISTRERE CA. 50.000 KR. ÅRLIGT TIL BRUG FOR LOKALOMRÅDET
Er der tilgængelige oplysninger om, hvem der kan sidde i den kommende bestyrelse?
Skal Skibslauget om muligt melde sig, som repræsentant for havnene?
Skal vi opfordre Kulturhuset til at melde sig, hvis muligheden herfor eksisterer?
BESLUTNING:
Palle kunne oplyse, at omkring den 13. december udloddes andelsbeviser til møllerne. Energi Fyn vil stå for et arrangement, hvor man kan tilkendegive, at man er interesseret i at deltage i en kommende bestyrelse for administrationen af de 50.000 kr.
Gitte vil spørge om interessen for, at man stiller med en repræsentant for såvel Boels
Bro som Munkebo havne. Formålet er, at man ved at have en repræsentant dækkende
havnenes interesse har større vægt. Repræsentanten kan komme fra Munkebo Bådelaug, Boels Bro Bådelaug eller Munkebo Skibslaug.
Man opfordrede også Kulturhuset til at melde sig som interesseret i at sidde i bestyrelsen.

5. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
Niels forespurgte om han skulle spørge en han kendte, der havde pairerne i orden for
at sejle med ”Kristine”. Opbakning til, at Niels spurgte vedkommende.
Kaj savnede en bedre kommunikations om sejladser. Det afffødte en længere debat
om behovet for bedre PR. Der var derfor enighed om at tage punktet på til næste ordinære møde. Palle præciserede, at de var to ben for kommunikationen. Det ene ben
var den interne kommunikation og det andet ben var kommunikationen ud ad til.
Bo rejste en kritik af Fyens Stiftstidendes dækning af Munkebo. Enten var den voldsomt negativ eller også var der ingen omtale eller for lille omtale af de gode og positive ting i Munkebo. – Så var Fanden løs i Laksegade, og en lang debat om PR brød
ud. Og efter flere havde fået sine indeklemte aggressioner ud, kunne der konkluderes
at pressen inviteres til kommandostrygningen den 4/12, hvor de inviteres til at spise
med. Palle formidler invitationen.

NÆSTE MØDE AFTALTES TIL TORSDAG DEN 25. JANUAR 2018 KL. 10 I
KULTURHUSET.
Tak til Asger for en herlig Royal Danish Navy bitter og til Torben for hans lækre og
berømte brunkager.
Egon Gaarde
sekretær

