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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 22. MARTS 2018 KL. 09
I MUNKEBO KULTURHUS
Afbud fra Bo Pedersen Bro

Velkommen og præsentation af nyt medlem.
Ole Glad blev budt velkommen i skibslauget. Ligesom vi bød Robert Åby
velkommen fra Munkebo Bådelaug som fast deltager i vore møder.
.

1. INTRODUKTION AF ”SPØGELSESSKIBSPROJEKTET”
Palle Hansborg-Sørensen har haft kontakt med Østfyns Museer og Kerteminde
Kommune vedr. ”Spøgelsesskibsprojektet”.
Museumsinspektør Nicolai Knudsen fra Østfyns Museer og driftsleder Jimmy Stig
Pedersen fra Kerteminde Kommunes afdeling for Park, Vej og Havne vil orientere
om projektet
BESLUTNING:
Nicolai Knudsen fortalte om det store forskningsprojekt, hvor man vil forsøge at
beskrive hvorledes vikingebyer med de tilhørende vikingeflåder senere blev til de
større middelalderbyer. Her har Veluxfonden så støttet et kunstprojekt med 500.000
kr. Projektet kaldes ”Spøgelseskibet” og placeres et sted uden for Munkebo Havn,
hvorfra man kan betragte projektet, som ved hjælp af vandkanoner og laserlys så vil
fremstå som skibe, der komme sejlende i en tåge.
Der vil blive opført en platform på ca 20 til 40 m, som vil blive fastgjort til norets
bund.
Veluxfonden havde som krav til doneringen, at der blev involveret lokale kræfter, og
her var der positive tilkendegivelser fra skibslauget som fra Robert Åby.
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Projektet vil foregå fra den 8/9 til den 21/10 2018 og vil blive tændt en 2 til 3 timer
om aftenen.
Nicolai vil holde os løbende orienteret, og vi vil have ”spøgelsesskibet” på som fast
punkt på vores dagsordener fremover.

2. ANLØBSBRO
På sidste møde kunne John fortælle, at skiltet om ”Trappen er glat” blot skulle
trykkes og herefter sættes op.
Er det sket?
Peter og Asger skulle løse problemet med trappen ved en forlængelse af røret.
Er det sket?
Nyt fra Broformanden Bro

BESLUTNING:
John meddelte, at teksten til skiltet vil blive sat på, så snart skiltet er rejst.
En forlængelse af røret vil ske i nærmeste fremtid, og Asger havde noteret, at der ikke
længere er skarpe kanter på røret med fare for at skære sig.
Robert kunne supplere med at broen flittigt bliver brugt, og man er glad for bordbænkesættet.
Palle kunne fortælle at regnskabet for anløbsbroen er tilendebragt. De resterende
midler tænkes anvendt til at flytte hjertestarteren uden for på Bådelaugets bygning og
til imødekommelse af triatlon-folkets ønske om en havsvømmebane.

3. ORIENTERING FRA HAVNENE
Gitte meddelte på sidste møde, at hun fratrådte som formand. Vi byder den nye
formand velkommen.
Det skyldige beløb på 200 kr. for nøgle er forhåbentlig betalt inden dette møde.
Tankanlægget som står ved Boels Bro, og som i sin tid blev etableret til Fjordbåden
”Svanen”, bruges ikke mere, og den gule tank skæmmer.
Er der fundet en løsning?
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BESLUTNING:
John kunne fortælle, at man nu efter at have modtaget faktura på depositum for nøgle
har betalt de 200 kr.
Palle kunne orientere om møde afholdt med Boels Bro Bådelaugs formand og
kasserer, at man nu er enige om anvendelsen af de 825.000 kr. til renovering af broer,
elinstallationer, hus, jernbanevognen. Der vil blive opsat infotavle om vindmøllerne.
Kystinspektoratet er inddraget i planerne.
De to stråtagshuse skal ryddes bl.a. for Fjordbåden Svanens efterladte materiale.
.

4. ANSØGNING TIL FISKERIFONDEN
Punktet blev udsat fra sidste møde.
Har Palle nye informationer bl. a. om Munkebo Skoles deltagelse.

BESLUTNING:
Der er nu endelig udpeget en kontaktperson fra Munkebo Skole, som er Jimmy
Bisgaard Lillesøe.
John kunne fortælle, at Børne- og kulturudvalget har bevilliget 12.500 kr. ligesom
Kultur- og fritidsudvalget har bevilliget yderligere 12.500 kr. til sejlads med Kristine
for elever med flere fra de kommunale institutioner.

6. KLARGØRING AF ¨KRISTINE¨
På sidste møde aftaltes tovholdere for følgende opgaver:

1. Motor.
Olie ,filter ,kølersystem, vandpumpe, udstødning,
2. EL
Nye sikkerhedsafbryder, flyt stelforbindelse, lænsepumpe
3. Skrue
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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 49 og Ad 5) Willy og Kaj. (Kaj skulle undersøge indkøb af materiale til
reparation af glasfiber (450 kr.)
Hvad er status?
BESLUTNING:
Opgaverne med klargøring er i gang. De respektive tovholdere sikrer det ”høje”
arbejdstempo, så båden bliver klar til standerhejsning.
Willy forventes fortsat at bidrage med klargøring af Pedalbåden.
Kaj og Kurt påpegede vigtigheden af, at der ved afslutning af sæsonen i forbindelse
med Kristine tages på land, at få sikret båden, så den klarer overvintringen.

7. ANSØGNING TIL VELUXFONDEN
På sidste møde aftaltes at søge Veluxfonden om midler til hynder og jakker med logo
til 20 personer
John skulle sørge for nærmere specifikationer og prisoverslag. Herefter udfærdiger
Egon ansøgning.
Hvad er status?

BESLUTNING:
Det overlades til John og Egon at få sendt ansøgning. Veluxfonden kræver de første 6
cifre af personnummeret på medlemmerne af Skibslauget.
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Fonden kræver også et CVR nr. John forhører sig hos René – kassereren – og afklarer
endeligt med Egon om Skibslauget skal rekvireret eget CVR nr. – det er jo
skibsalugets vedtægter, der er fundamentet for ansøgningen til fonden.

8. TANKER OM SEJLADS PÅ KERTINGE NOR MED DUFFY BOAT
I ”Virk og Gro” har Klavs Norup Lauridsen fremlagt tanker om sejlads med Duffy
Boat.
En Duffy 22 er en el-drevet båd med batterier til 3 timers sejlads. 6 km/t og med 3 – 4
knob. Prisen er omkring 300.000 kr.
Der vil blive orienteret herom.

Drøftet.
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9. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE
Asger havde forberedt kommende arbejde med lys på Kristine i forbindelse med
julemandssejladsen ved tænding af juletræet på pladsen ved Kulturcentret.
Asger og John sørger for indkøb af det nødvendige og Asger er klar til at trække
kabler.
Kaj erindrede om afholdelse af Generalforsamling, og formanden gav tilsagn om, at
Generalforsamlingen vil blive afholdt i forbindelse med næste møde, som bliv aftalt
til torsdag den 3. Maj kl. 09 i Kulturhuset.

Egon Gaarde
sekretær

