REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 15. FEBRUAR 2018 KL. 09
I MUNKEBO KULTURHUS
Fraværende: Palle Hansborg-Sørensen, Ole Glad, Bo Pedersen Bro, Torben Hansen, Henning
Rasmussen og Ole Christensen

Velkommen og præsentation af nyt medlem.
Formanden bød Kurt Skyggelund velkommen efterfulgt af rundbordspræsentation.
.

1. ANLØBSBRO
Status fra Bro om bro
Har John nyt vedr. skilt om ”Trappen er glat”?
BESLUTNING:
John kunne meddele, at skiltet nu blot skal trykkes og sættes op.
Asger og Peter omtalte problemet med rør ved anløbsbroen efter højvand i Kertinge
Nor. Problemet kan løses ved en forlængelse af røret.
Peter og Asger er tovholder.

2. ORIENTERING FRA HAVNENE

BESLUTNING:
Gitte meddelte, at hun fratræder som formand for Munkebo Bådelaug, da hun ikke til
den ordinære generalforsamling opstiller.
Hun erindrede om skyldigt beløb på 200 kr. for nøgle, som Formanden ville sørge for
bliver betalt.

3. ANSØGNING TIL FISKERIFONDEN
På sidste møde blev det aftalt, at punktet igen tages op, så Palle kan informere mere
om status i forhold til inddragelse af Munkebo Skole og ansøgningen
BESLUTNING:
I Palles fravær blev punktet udsat til næste møde.

Imidlertid har Palle pr. mail meddelt:
”Her fra toppen af Alperne sender jeg en hilsen til skibslauget.
Jeg har ikke fået tilbagemelding fra skolen angående fiskeriprojektet, men vi kan jo “rykke”
dem på onsdag.
Energiministeriet arbejder i disse dage med projektet omkring havnen ved Boels Bro.
Sammen med Birgit Jarly har jeg sørget for supplerende oplysninger bl. a. foreningens
vedtægter. Beløbet er 832.460,- kr. under forudsætning af, at møllerne kører, og det skulle
gå planmæssigt.
Der er et beløb tilbage til projektet ved Munkebo Havn, så hvis der er mangler eller
supplement, så vil vi gerne høre om det.
Godt møde !
Venlig hilsen
Palle”

4. 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
På sidste møde blev det aftalt, at følgende var tovholder:
Ad 1) – John
Ad 2) Asger
Ad 3) Kaj
Ad 4 og Ad 5) Willy og Kaj. (Kaj skulle undersøge indkøb af materiale til reparation
af glasfiber (450 kr.)
Det blev yderligere aftalt, at vore møder i Skibslauget rykkes 1 time frem, så de nu
vil foregå fra kl. 09 – 10 så vidt muligt hver 3. Torsdag i måneden.
Arbejdet med Kristine foregår på Dræbyvej 15 hos Ib.
Pedalbåden repareres på Lindøalléen ca. 111
BESLUTNING:
Kurt anbefalede olieskift ved vinterklargøring af Kristine

Da der er tovholdere på, hvad der skal klares af opgaver/vedligeholdelse af Kristine,
blev det aftalt, at tovholderne kontakter de personer, som de ønsker sig til deltagelse
og aftaler med dem dato og tidspunkt for løsning af opgaverne. Tovholderne
orienterer også Ib om de valgte dage.

6 Evt. ANSØGNING TIL VELUXFONDEN
På sidste møde orienterede Willy og Egon om muligheden for midler hos
Veluxfonden for ”ældre” menneskers aktiviteter.
På sidste møde blev følgende omtalt som muligheder:
Lys til Julemands-sejladsen.
Puder til at sidde på.
Overdækning.
Jakker med Logo til besætning
Alle blev opfordret til at overveje forslag til ansøgning.
BESLUTNING:
Der var enighed om alene at søge om midler til hynder og jakker med logo til 20
personer.
John sørger for nærmere specifikationer og prisoverslag. Egon udfærdiger ansøgning
og fremsender den til Veluxfonden.
EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
John orienterede om proceduren ved indhentelse af børneattester.
Søsætningen skal ske i forlængelse af vort ordinære møde i skibslauget i april måned.
Formanden takkede Gitte for sin deltagelse i vore møder.
Egon omtalte artikel fra Kerteminde Ugeavis, hvor Klavs Norup Lauridsen har en idé
om elektriske Duffy – både, som de er i København. Det kunne være et emne for
Skibslauget, og Egon får det på mødet i Virk og Gro, hvor Klavs er deltager.
Sidst blev det aftalt, at vi skulle holde møderne den 3. Torsdag i måneden, men da det
kolliderer med møde i Mænd og Mad der simrer, vil vore ordinære møder forsøgt at
blive afholdt den sidste torsdag i måneden.
Næste møde aftaltes til torsdag den 22. Marts kl. 09 - 10

Egon Gaarde
sekretær

