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________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Året der gik - hvad skete der 
 
 
 
Skibet. 
 
Skibet ligger pt. I Dræby  og er ved at blive klar gjordt , til stor gavn for 
foreningen, Dui og resten af munkebo’s borgere og foreninger 
 
Jeg er stadig glad for samarbejdet med Boels bro og Munkebo havn tak for det, 
Som i alle ved har vi brugt sommer sæsonen på at sejle lidt turister til og fra 
kerteminde / ladby museum men vejret har drillet I år øv, samt 
udfordring med at finde mandskab tak til alle for indsatsen 
vi har også  haft nogle gode ture med dui,s medlemmer, 
Og fjord og Baelt universitets del hvor vi blandt andet sejlede med biologer på 
kerteminde nor meget spændene. 
 
Kristine har også været brugt i forbindelse med en aske strøgning og med stor 
ros. der er en forespørgelse m vi kan i maj 2018 i storebaelt  
 
 
Sejlplaner. 
 
Vi arbejder i øjeblikket med at lave sejlplaner samt en folder at vi kan få sendt 
ud til foreninger skoler osv. Som kunne være interesserede i at komme ud t 
sejle. 
 
 
20 Juni hvor der indvigelse af vores nye flydebro det er dejligt med den nye 
bro 
Og så kultur huset skal havde tak for deres bidrag for lån af lokalerne 
 
Tak til moderforeningen dui Munkebo for deres vilje til at betale alle udgifterne 
til i stand sættes af båden samt havneleje osv. 
Men vi skal huske på at den gerne skulle være selv ferniseret i år og gerne 
genere et lille overskud 
 



Stor tak til Ib for lån af hallen/værktøj  samt kørsel til og fra Dræby og 
havnene 
 
 
 
 
 
Medarbejder. 
 
I dag er vi ca 16  medarbejder og det er ingen hemmelighed at vi godt kunne 
bruge nogle flere hænder, så hvis i kender nogle der evt. skulle havde lidt 
timer tilovers er de meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen 
 
 
Endnu en gang, skal der lyde en stor tak til alle jer, der har bidraget til 
arbejdet i foreningen.  
 
________________________________________________________ 
 
Det har været et spændende og udfordrende år som formand, men, mistet 
lysten og gejsten har jeg ikke, så jeg er frisk på at tage fat på ny, sammen 
med foreningens bestyrelse. 
 


