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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 8. NOVEMBER 2018 KL. 10 

I MUNKEBO KULTURHUS 

 
AFBUD FRA: Peder, Palle, Bo og Robert 

 

1. OPFØLGNING PÅ PRISLISTE FOR FAMILIETURE OG BEDRE 

KOMMUNIKATION OM KOMMENDE SEJLADSER – UDSAT FRA SID-

STE MØDE. 

På forrige 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. 

På sidste møde besluttedes som udgangspunkt, at en 2 timers familietur koster 

1500 kr. Imidlertid skal der udvises fleksibilitet, og punktet tages op på kommen-

de møde, hvor der er flere deltagere. 

 

BESLUTNING: 

Efter en længere drøftelse, var der enighed om, at for fastsættelse af priser skal 

man lægge følgende parametre til grund: 

1. Er det privat person 

2. Er det en forening 

3. Er det en virksomhed 

4. Hvor lang tid skal der sejles 

5. Hvor meget diesel vil der blive brugt 

6. Hvor mange sømil skal der sejles 

Endelig blev der drøftet rekruttering til sejladsen. Det er ikke en farbar vej med mel-

ding om, hvem der kan sejle i den uge o.s.v.  

Derimod tager vi alle ”ja-hatten” på, når formanden melder ud om sejlads, hvortil der 

ønskes skipper og gast. 
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2. ORIENTERING OM SKOLERNES SEJLADS MED KRISTINE 

Der er givet penge, så skoler kan sejle med Kristine.  

Der er fra Kultur- og fritidsudvalget givet 25000 kr. i perioden 2018 og 2019. 

Munkebo Skole er i gang med planlægningen, og John bliver inddraget heri. 

Det er vigtigt for os, at vi bidrager til at skolerne må få en god oplevelse.  

Hvad er status? 

 

BESLUTNING: 

Der er allerede kommet 12.500 kr. ind i regnskab 2018. Så vi forventer overskud i 

år. John har kontakten til skolen og sikrer således, at Skibslauget er serviceminded 

så skolens ønsker vil blive imødekommet. 

Skolen har endnu ikke meldt noget ud. 

Gitte kunne orientere om, at hun havde forsøgt inddragelse af skolen i forbindelse 

med stenene på Munkebo Havn, der viser omridset af Ladbyskibet. Imidlertid 

havde der ikke været interesse fra skolen heri. 

 

 

3. JULETRÆSTÆNDING STARTENDE MED JULEMANDENS SEJLADS 

MED KRISTINE  

Den 30 november er det juletræstænding. John er skipper, men hvem er gast? 

Der er lyssværd til brug for færdselssikkerheden, når de forhåbentlige mange børn 

skal gå fra Munkebo havn op til juletræet. 

Har skibslauget andre opgaver i denne forbindelse? 

 

BESLUTNING: 

John er skipper og Kaj er gast på julemandssejladsen. Henning havde været i kon-

takt med Politiet i forbindelse med børnenes færden over Munkebovej fra Munke-

bo Havn til Bibliotekspladsen. Der er lyssværd, som vil blive brugt trafiksikker-

hedsmæssigt.  

Julemanden vil arrivere kl. 16.30, og folk der har været med til arrangementet på 

Vikingemuseet i Ladby, der starter kl. 15 må skynde sig tilbage til juletræstændin-

gen. 

 

 

4. STATUS PÅ VEDLIGEHOLDELSE AF KRISTINE OG DATO FOR 

LANDING AF KRISTINE TIL VINTERHI 

Hvad er der gjort med Kristine efter lidt havari i forbindelse med nedtagning af 

remedierne til ”spøgelsesskibet”? 

Skal vi lande Kristine efter juletræstændingen? 

Hvad skal der foretages inden sejlads næste år? 
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BESLUTNING: 

Det blev besluttet, at Kristine skal op af vandet og i ly hos Ib, hvor den nødvendi-

ge vedligeholdelse også finder sted. 

Vi beder Peder om at melde en dato og tid ud for landsætningen umiddelbart efter 

julemandssejladsen, dog ikke den 6. og 13. december. Det behøver ikke være en 

torsdag. 

Niels kunne meddele, at nu er den sidste træriste til at sidde på færdig, idet der ik-

ke ønskes trærist under rorpinden. 

Der var stor anerkendelse og ros til Niels for arbejdet, som i materiale har beløbet 

sig til 1000 kr. 

 

 

5. EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE 

Næste møde er torsdag den 31. januar 2019 kl. 10 i Kulturhuset. 

 

Der afholdes generalforsamling den 21. februar  2019 kl. 11 i Kulturhuset 

umiddelbart efter bestyrelsesmødet kl. 10. 

 

De gule jakker ønskes afleveret hos John – Strandvejen 2 
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