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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 06. SEPTEMBER 2018 KL. 10
VED KRISTINE, MUNKEBO HAVN
1. FORTSAT FORBEREDELSE AF OPGAVERNE I FORBINDELSE MED
VIKINGESKIBET I 3D
- NYT FRA STYREGRUPPEN
- EGNE FORBEREDELSER
BESLUTNING:
Niels og Henning sejlede ud med de rumænske kunstnere og Nicolai fra Ladby
Museet for at besigtige bundforholdene i relation til tang.
Lørdag den 8/9 kl. 15, 16 og 17 sejler Kristine med Kurt og Niels som skippere og
Henning som gast. Palle har samlet materiale, så man kan give en lille
kulturoplevelse til de personer, som vi sejler med. Det omhandler:
Sejladsen mellem Mindet og Munkebo
Pælespærringen
Munkebo Kirke
Munkebo fiskeri
Kildemarkedet
Ulriksholm
Ligesom Palle har indtegnet ruten, som sejles.
(Materialet vedhæftes)
Niels har kneblen til klokken med og hænger den i klokken umiddelbart inden
borgmesteren holder talen.
John har som aftalt på sidste møde sørget for skiltning, priser (50 kr. for voksne og
25 kr. for børn) og billetter. Egon er billetmand til eftermiddagssejladserne.
Og så håber vi, at John har vor nye jakker med, så vi er let genkendelige blandt de
forhåbentlige mange mennesker
Kristine sejler igen fra kl.19 efter borgmesteren har holdt tale og afsløret projektet.
Denne gang er det John, der er skipper og med Asger som gast. Disse ture er alene
tur ud og rundt om projektet. Der sejles indtil kl. 21.
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VEDRØRENDE FJORDENS DAG DEN 9/9 2018 KL. 08
Så skal vi have båden flyttet så den er klar til at deltage i Fjordens Dag.
Ib stiller med trailer, som allerede som tidligere aftalt, har fået løsnet bremserne,
så vi kan fragte Kristine til Boels Bro. Så mange som muligt hjælper til .
Ved Boels Bro er der nye udfordringer p.g.a. renoveringen af havnen. Hvor skal
Kristine ligge til, så den kan tage personer om bord og fra borde? Vi håber på
velvilje fra diverse bådejere i Boels Bro.
2. OPFØLGNING PÅ PRISLISTE FOR FAMILIETURE OG BEDRE
KOMMUNIKATION OM KOMMENDE SEJLADSER – UDSAT FRA
SIDSTE MØDE.
På sidste møde møde opfordredes til at sikre en så grundig information om hvilke
typer sejlads, med hvem, hvorfra og nøjagtige tidspunkter. Ligesom priser for de
forskellige ture skal være klar, så medlemmerne som ambassadører for sejladser
kan orientere ens herom på forespørgsler.
Der skal også oplyses om priser på familieture.
BESLUTNING:
Udsat
3. EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE
Ikke aftalt.
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