
                                                                 
 

 

 

 

REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 30. MARTS 2017 KL. 10– 11 

 I MUNKEBO KULTURHUS 

 
 

1.  VINTERKLARGØRING AF KRISTINE 

På sidste ordinære møde blev det aftalt at vinterklargøre Kristine efter den af Kaj Lau 

udarbejdede plan. 

Vejret var desværre så dårligt, at vinterklargøringen blev udsat. 

Der gives status på vinterklargøringen og aftales evt. vedligeholdelsesdag. 

 

BESLUTNING: 

Asger redegjorde som talsmand for vedligeholdelsesgruppen flg. som skulle klares: 

-Trailerlås, som formanden allerede har, bliver påsat 

- Sække til sand som ballast diskuteredes og afklaring følger efter diverse prøvesej-

ladser  

- Kobling falder ud. Formanden sørger for at fjerne fedt 

- Skibet renses og bundmales 

- Gearstang har Peter ændret, så den sidder mere hensigtsmæssigt 

- Voltmeter m.v. er monteret tillige med monteringsaggregat til Ipad 

- Glasfiberreparation afventer bedre vejr, medmindre man klarer reparationen ved 

brug af varmepistol 

- Kaj gjorde opmærksom på, at skruen stadig går mod dysen af glasfiber. Det laves! 

- Maling af fribord. John undersøger om vi har maling ellers købes det. 

- Niels gjorde opmærksom på, at fender findes på Fyrrehøjen 67 

- Asger gjorde opmærksom på, at udstødningsrør snart er tæret 

 

Flere meldte sig til udførsel af opgaven, som starter med møde i Kulturhuset mandag 

den 3. April kl. 09.00. 

 

 



2. LAG MANK OG FRILUFTSRÅDETS  MIDLER TIL ANSLØBSBRO VED 

MUNKEBO HAVN 

Der er bevilliget midler fra henholdsvis Friluftsrådet og LAG MANK med henholds-

vis  139.800 kr. og 157.187 kr. Yderligere er der hos Energi Fyn søgt 75.000 kr. 

På sidste møde aflagde Palle og Egon ”drejebog” for den videre proces med realise-

ringen af anløbsbroen. 

Palle aflægger status. 

 

BESLUTNING: 

Palle fortalte, at Erhvervsministeriet skal tage endelig stilling til donationen af LAG 

MANK midler, som forventes at ske inden for en måned. 

Palle rundsendte billede af anløbsbroen. Der har været kontakt til virksomheden, der 

skal montere pælene, som er lavet af beton, og som er hule. De skal ikke tages op for 

vinteren. 

Der skal indgås aftale med Kerteminde Kommune, hvor der er tradition for, at kom-

munen lægger pengene ud indtil man har modtaget midlerne fra LAG MANK. Heref-

ter kan aftaler med virksomheder til udførsel af opgaverne med etablering af anløbs-

broen påbegyndes. 

 

Energi Fyn er søgt om midler til borde/bænke, affaldsstativer og fliseanlæg m.v. 

Stigen for enden af broen forventes lavet af Munkebo Skibslaug efter indkøb af mate-

rialer. 

 

Munkebo Bådelaug bemærkede, at man gerne ved samme lejlighed ser nye pæle ban-

ket ned ved ”Guldkysten”. Munkebo Bådelaug vil bekoste pælene, og der undersø-

ges, hvad det vil koste at få pælene slået ned i forbindelse med, man slår pælene ned 

til anløbsbroen. Herved bidrager man til at Munkebo Bådelaug, som jo ejes af Kerte-

minde Kommune, får et tiltrængt løft, og det vil være ønskeligt at inddrage Kerte-

minde Kommune i forbindelse med etableringen af anløbsbroen, så hele havnen og 

området får et løft. 

 

Palle nævnte, at han i samarbejde med Kerteminde Turistkontor vil søge midler til 

skiltning/kortoversigt af Kertinge Nor med de mange ting og historiske oplevelser 

området kan fortælle.   

 

 

3. BEMANDINGSPLAN 2017 

Bo Pro Pedersen har udarbejdet skema til bemandingsplan, der på sidste ordinære 

møde blev uddelt med anmodning om, at man til næste ordinære møde byder sig ind i 

skemaet, så bemandingsplanen er klar. 

 



Formanden har fået via Frode Thorhauge forespørgsel om mulig sejlads den 29. Juni 

til Romsø med elever fra Kertemnde Byskole. Hvilket svar skal der gives? 

 

BESLUTNING: 

Bo havde alene modtaget 3 tilsagn, hvorfor han konkluderede, at skemaet til sejlplan 

tages med til næstemøde, hvor alle så har afklaret sit bidrag til torsdags sejladserne i 

juni, juli og august måned. 

 

John vil meddele friskolen, at man desværre ikke kan sejle dem til Romsø, da man 

ikke må lægge til her. 

 

 

4. EFTERFØLGENDE GENERALFORSAMLING kl. 11 d.d. 

Der er indkaldt til generalforsamling. Er der yderligere ønsker til dagsordenen?  

Forslag til emner til bestyrelsesmedlem(mer) m.v. 

 

BESLUTNING: 

Man var enige om at fastholde egen revisor samt eget regnskab for ”Kristi-

ne”/Munkebo Skibslaug. 

Generalforsamlingen var man enige om, at aflyse d.d. og i stedet afholde den i for-

længelse af vort møde den 27. April 2017 

 

 

5. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE 

John foreslog, at vi lærte at binde ”rigtige” knuder, som Henning kunne forestå læren 

om. Denne nyttige lektion gives i forlængelse af vort næste møde. 

 

Asger spurgte til vandcyklen. Palle sagde, at det er en del af projektet ”Plads til alle”, 

og den vil ligge ved Munkebo Havn igen til sommer, hvor nøgle kan fås hos Munke-

bo Kro. Så kan den frit benyttes uden beregning. 

 

NÆSTE MØDE DEN 27. APRIL 2017 KL. 10 I MUNKEBO KULTURHUS 

 

 

 

 

 
Egon Gaarde 

sekretær 

 

 

 



 

 

 
 


