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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 28. JUNI 2018 KL. 10 

 I MUNKEBO KULTURHUS, CAFEEN 

 
AFBUD: Niels Ernstsen og Henning Rasmussen 

 
 

1. FORBEREDELSE AF OPGAVERNE I FORBINDELSE MED 

VIKINGESKIBET I 3D 

På sidste møde aftaltes, at vi alene skulle mødes om dette punkt. 

 

BESLUTNIG: 

Palle orienterede - særligt om arrangementerne lørdag den 8. september og søndag 

den 9. september. 

Palle havde haft møde med havnefogeden Jimmi vedr. arrangementet, hvor 

borgmesteren kommer sejlende med Ladbydragen, for dernæst at holde tale. Der 

skal være musik og scene, som koster 35.000 kr. Vi stiller frivillige til rådighed, 

men udgiften til arrangementet afholdes af kommunen, som behandler sagen på 

byrådsmødet i aften, da man i Kultur- og fritidsudvalget havde benyttet sig af 

standsningsretten. I udvalget havde man ellers finansieringsmulighed via 

eventpuljen på 114.000 kr. Ved starten vil der blive ringet med den hertil 

lejligheden opsatte skibsklokke. 

Munkebo Bådelaug vil stå for salg af pølser, vand og øl. Museet vurderer, at der 

kommer op mod 5000 besøgende ved ”premieren” den 8/9. Så der skal forberedes 

parkeringsmuligheder så kaos undgås. 

Der satses også på, at der laves en folder med temaet om Odense, der siden 1759 

har haft havn i Munkebo, så Lindøværftets flytning fra Odense inderhavn til 

Munkebo og nu omdannelsen til Lindø Port of Odense. 

Der er endnu ikke lavet detaljerede planer for hele arrangementet, men Munkebo 

Skibslaugs væsentligste opgave vil være at sejle især den 8/9 og 9/9. John laver 

bemandingsliste. Sikkerheden med Kristine skal som altid være i top, og der skal 

sikres lanterne til sejladsen, hvor man mod 50 kr. vil kunne komme med Kristine 

for at beskue Vikingeskibet i 3D fra alle vinkler. 
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2. EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE 

John vil lave prisliste for familieture, som også vil blive lavet på en planche, som 

vil blive opsat ved skibet på Munkebo Havn. Når den er lavet, vil John sende den 

elektronisk til Egon, der vil rundsende den til medlemmerne. På planchen vil også 

fremgå, hvem interesserede i sejlads kan kontakte. 

 

Peter Christiansen kunne meddele, at Kristine nu også er blevet malet indvendig. 

John vil sørge for, at der altid vil være ildslukker og brandtæppe ombord, hvor der 

i forvejen er førstehjælpskasse. 

 

Kaj Lau efterlyste bedre kommunikation i forbindelse med oplysninger om 

kommende sejladser. John noterede sig dette og måske vil der fremover blive lavet 

ugerapporter. 

 

For så vidt angår pedalbådens fremtid taler John med Willy herom. 

 

 

Næste møde aftaltes til torsdag den 26. Juli 2018 kl. 10 i Kulturhuset 
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