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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 18. JANUAR 2018 KL. 10
I MUNKEBO KULTURHUS
Afbud fra: Formanden John Eriksen, Palle Hansborg-Sørensen og Ole Glad
Velkommen og præsentation af nyt medlem. – Udgik, da Ole Glad p.g.a. skade havde
meldt forfald.
Niels Ernstsen havde endnu et nyt emne til medlem – Kurt Skyggelund, som også har
duelighedsbevis. Niels kontakter Kurt herom.
1. ANLØBSBRO
Status fra Bro om bro
Er der opsat skilt om ”Trappen er glat”?
BESLUTNING:
John påmindes om skiltet.
Bo´s fejning af trappe har medført, at den nu er mindre glat.
I øvrigt er der gode meldinger om broen fra brugere m. fl.
Der er fremsat ønske om yderligere opsætning af læskærme. Vi må meddele, at vi
ikke kan sætte mere op.
Asger foreslog at få fastgjort kyllingenet på trinene. Det gav anledning til debat med
flere såvel brugbare som ikke brugbare løsninger. Emnet tages op senere.
2. ORIENTERING FRA HAVNENE
BESLUTNING:
Gitte havde undersøgt mulighed for opbevaringsplads. Imidlertid har Munkebo Bådelaug selv problemer med plads til opbevaring, så vores ønske kunne ikke imødekommes.
Imidlertid måtte vi inkassere en reprimande, da vi ikke havde låst bommen efter os.
Vi beklager og tager til efterretning.
Gitte havde ikke haft kontakt til Bregnør Bådelaug, men til Boels Bro Bådelaug, men
uden respons.
3. ANSØGNING TIL FISKERIFONDEN
Er der yderlige at tilføje med hensyn deltagelse i projektet fra henholdsvis Munkebo
Skole, Fjord og Bælt samt Produktionsskolen?
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Hvornår sendes ansøgning?
BESLUTNING:
Punktet tages op på næste møde, hvor Palle nok kan informere mere om ansøgning.
Bo kunne oplyse, at produktionsskolen er meget interesseret i samarbejde, når vi starter med åleyngel. Herefter vil skolen tilknytte en gruppe til skibslauget.
4. ENERGI FYNS NEDSÆTTELSE AF LOKAL BESTYRELSE TIL AT ADMINISTRERE CA. 50.000 KR. ÅRLIGT TIL BRUG FOR LOKALOMRÅDET
Orientering fra afholdt møde om møllerne. Herunder nedsættelse af ”lokalbestyrelse.
BESLUTNING:
Willy, Asger, Palle og Egon havde deltaget i Energi Fyns informationsmøde.
Der blev orienteret herom, og der er ikke offentliggjort noget om processen med nedsættelse af en lokalbestyrelse til at administrere de ca. 50.000 kr. årligt i en årrække.
Vi er stadig interesserede i at deltage, og vi beder Palle om at holde os orienteret om
planer for proces, når denne igangsættes.
Der blev orienteret, så godt man nu kunne om vindmølleprojektet. Især havde Kaj
flere særdeles relevante spørgsmål hertil.
5. KLARGØRING AF KRISTINE
Formanden har sendt følgende opdatering af opgaver:
1. Motor.
Olie ,filter ,kølersystem, vandpumpe, udstødning,
2. EL
Nye sikkerhedsafbryder, flyt stelforbindelse, lænsepumpe
3. Skrue
Rens skruen, nye zink klodser, roret,
4. Båden
Rep af bænk i agter træ, glasfiber,
5. Fortøjninger
4 nye fortøjninger klammer, samt en agter og en ankerplade som beskyttelse på forskibet
Der skal aftales, hvem der gør hvad
BESLUTNING:
Tovholder er:
Ad 1) – John Eriksen
Ad 2) – Asger
Ad 3) – Kaj
Ad 4) og Ad 5) – Willy og Kaj. Kaj undersøger om indkøb af
materiale til reparation af glasfiber (450 kr.)
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Der var stemning for, at flest mulig delta- ger umiddelbart efter vore møder, den
torsdag, hvor skibslaugsmøderne afholdes. I konsekvens heraf rykkes møderne en
time frem, så de afholdes fra kl. 09 – 10 så vidt mulig den tredje torsdag i måneden.
Arbejdet med Kristine foregår hos Ib på Dræbyvej 15.
Pedalbåden ligger klar til reparation på Lindøalléen ca. 111, hvor Kaj er tovholder og
bistås af øvrige medlemmer, som aftales nærmere på næste møde.
Kaj fandt det fint, når vi tog båden op for sæsonen, at vi rengjorde og klargjorde til
reparation, men det skal vi også gøre for det indvendige. Der var bred enighed herom.
6 EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
Willy og Egon gjorde opmærksom på mulighederne for at få støtte fra Veluxfonden.
Her kan der søges om op til 150.000 kr – hvor ansøgningen så behandles administrativt. Søger man om mere, skal ansøgning behandles af bestyrelsen.
Umiddelbart kunne vi tænke os at søge om lys jfr. Julemands-sejladsen, puder til at
sidde på, overdækning – og hvad med jakker med logo til besætningsmedlemmerne.
Alle opfordres til at overveje forslag til ansøgning.
Næste møde aftales til torsdag den 15. februar
hvorefter der er arbejde med Kristine og Pedalbåden.
Egon Gaarde
sekretær

kl. 09.00 til 10,

