
                                                                                            
 

REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 29/10 2014 Kl. 10-11 I KULTURHUSET 
 

Afbud fra Willy Anderskov og Bo Linell. 

 

1. STATUS PÅ SEJLADSEN I DENNE SÆSON 

John orienterede om indgåede aftaler med CUBA og Jernkrogen, som betød en indtægt ved salg 

af klippekort på 14.000 kr. 

Der har været sejladser til Kerteminde og Viggelsø. Der har nu også været forespørgsel fra 

skoler og andre institutioner. 

Vi havde også hjulpet Vikingskibets ”sejlads” til Svendborg mod betaling af diesel. 

Bo kunne fortælle om interesse fra Fyns Pilgrimslaug, der ville have os til at sejle dem over 

Gabet et par gange 2. Pinsedag 2016. 

Der var enighed om, at den bedste måde at få båden fra jord til nor var via traktor, som Willy og 

John vil arbejde videre med. 

John har talt med Visit Kerteminde om smart bookingsystem, som forventes taget i brug i 2016- 

 

2. Vedligeholdelse af ”Kristine” og Megin jollen 

Kristine havde klaret sig fint, og efter en rensning af termostaten, hvor der havde samlet sig 

noget skidt, meldes alt ok. 

Kristine er klar til at blive trukket på land og vil i år ikke blive tildækket med presenning. Alene 

motoren vil blive dækket til af hensyn til kontakter ikke skal tage skade. 

Der er nyt tovværk på Kristine nu, der har gjort det noget nemmere at fortøje. 

Megin jollen ligger nu hos DUI, og John har givet den lidt olie, og vil herefter lægge presenning 

over den. 

Materiale som ligger i Kulturhuset vedr. Megin jollen skal flyttes efter aftale med Jannik fra 

Boels Bro Bådelaug. 

 

3. Kommandostrygning 

Det aftaltes, at Kristine trækkes på land den 30/11 2015 kl. 10 – 13 og heri inkluderes lidt at 

spise efter anstrengelserne – så det bliver en værdig kommandostrygning. Bo vil stå for maden, 

og hjælpere kan kontakte ham. Traktor skal være klar til at trække Kristine på land denne dag, 

hvilken opgave hviler i Willy og Johns barske næver. 

 

4. Sidste nyt om udvidelse af Odense Havn – Lindøterminalen 

 Palle kunne meddele, at der ikke var noget nyt ud over informationen, som var givet ved 

Fjordens dag. 

 

5. Overvejelser vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling i jan/feb 2016 

    Udsat til næste møde 



7. Stafet for Livet 

Forsamlingen ønskede dette punkt på dagsordenen. Selvfølgelig var Skibslauget med på at 

deltage med frivilligt arbejde. Stafetten vil blive afholdt den 13. Og 14. august 2016. Inden vil 

der være opstartsmøde onsdag den 20. Januar 2016 kl. 19 – 20 i Munkebo kulturhus. 

Medlemmer af skiblsauget forventes at møde op og gøre deres indflydelse gældende, så denne 

gode aktivitet kan fortsætte. Der lægges vægt på tidlig information og god kommunikation. 

Logistikken skal være i orden, og der blev tilkendegivet, at det hele var noget lettere, hvis 

Kulturhuset stod for det. 

 

8. Evt. 

Næste møde den 30/11 2015 kl. 09 – 10 i Munkebo kulturhus. 

 

 

 

 

 

 
Egon Gaarde 

Sekretær 


