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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG
TORSDAG DEN 31. JANUAR 2019 KL. 10
I MUNKEBO KULTURHUS
1. VEDLIGEHOLDELSE OG KLARGØRING AF KRISTINE
Kristine kom i land den 12. December og blev kørt til vinteropholdspladsen i laden
hos Ib. Først forsøg på at få Kristine i land måtte opgives p.g.a. vindforholdende.
Der bør nu aftales vedligeholdelsesaktiviteter ud fra afklaring af opgaver.
BESLUTNING:
Umiddelbart skal skibet males udvendig, rengøres indvendig, motoren ordnes
diverse steder, lænsepumpe ordnes, men det hele opsummeres af Peder og John,
der melder tilbage. Glasfiberarbejde ordnes, når vejret er varmere.
Arbejdet udføres umiddelbart efter generalforsamlingen den 28. marts kl. 10 og
afsluttes med gule ærter kl. 14.
2. 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.
John har kontakten til skolen og sikrer at Skibslauget optræder serviceminded.
Gitte har haft kontakt, og forstået at skolens lærere tænker på regler efter det
tragiske uheld for en efterskole med sejlads med elever.
Vore regler er klare, idet vi sejler med medlemmer jfr. vore billetter.
BESLUTNING:
John orienterede om sine kontakter med skolen.
Der var en længere drøftelse om ansvarsplaceringer i relation til lærerens ansvar for
elever og skibets ansvar for de deltagende under sejladsen.
Skibets forsikringsforhold er i orden, og der sejles altid med skipper og matros,
hvor skipper kun tillader sejlads, under acceptable vejrforhold.
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3. GENERALFORSAMLING
På sidste møde blev det aftalt, at generalforsamlingen afholdes den 21. Februar
2019 kl. 11. Imidlertid har MMM (simremad) nu meldt ud, at der er simredag den
21. Februar. Da de fleste medlemmer af skibslauget deltager i madlavningen, skal
vi finde en anden dato for møde og generalforsamling.
Af vedtægterne fremgår det, at generalforsamlingen afholdes i januar/februar
måned.
BESLUTNING:
Generalforsamlingen afholdes i Munkebo Kulturhus torsdag den 28. Marts 2019 kl.
10 - 11
4. EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE
Palle orienterede om Munkebo Bakke og ønsket om etablering af legefaciliteter.
I den forbindelse nævnte han meldingen fra Energi Fyn, der jo til Boels Bro havde
doneret 800.000 kr. til havnerenovering, at der vil blive doneret lokalt 60.000 kr.
Her kunne man forestille sig, at der til Munkebo Bakke blev etableret en
”vikingelegeplads” med en kopi af Ladbydragen. Man ville lade sig inspirere af
Hasmark Strandcamping, som vil blive besøgt af Bo, Henning, Asger og Egon.
John gjorde opmærksom på indhentelse af børneattester og gjorde venligst
opmærksom på, at man via NemId skal give tilladelse.
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