
                                                           
  

 

REFERAT FRA MØDET I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 26. OKTOBER 2017 KL. 10 – 11 

 I MUNKEBO KULTURHUS 
 

Afbud fra Kaj Lau. 

. 

 

1. ERFARINGER MED SEJLADSEN 

Er der kommentarer til sejladserne med Kristine indtil nu? 

BESLUTNING: 

Formanden orienterede. Desværre har der ikke været så mange sejladser. Det skyldes 

det dårlige vejr og flytningen fra Amandastatuen til vor nye anløbsbro, og også det 

dårlige vejr. Der havde været en ”askespredning”. Der var etableret et godt samarbej-

de vedr. Ladbydragen og om anløb ved Ladbymuséet. 

Fjordens Dag havde været en succes. 

Der var også blevet indledt samarbejde med Fjord og Bælts universitetsafdelingen, 

som gerne vil benytte sig af Kristine næste år. 

Der var også sejlet med specialklasser. 

Gitte kunne fortælle, at HTX-elever havde været 3 dage på Munkebo Havn, og det 

ville være oplagt, at de havde benyttet sig af Kristine. Dette har John allerede aftalt 

med dem, så det vil nok ske næste år. 

Desværre havde der vedr. besætning været tale om ”Tordenskjoldssoldater”. 

Palle opfordrer til, at vi søger om midler hos Friluftsrådet til materiale til brug for un-

dersøgelser i vandet. Punktet tages på til næste møde, hvor John vil tale med Munke-

bo Skoles biologilærer herom. 

 

 

2. EVALUERING AF ANLØBSBRO 

Orientering om indvielsen af broen, samt indhøstede erfaringer med brugen af an-

løbsbroen. 

BESLUTNING: 

Palle orienterede, og glædede sig over broens robuste konstruktion. Broen bruges og-

så af badende. Der er stadig et ønske om en ”skærm” i forbindelse med omklædning. 

Gitte havde også konstateret god brug af broen. Hun savnede et gelænder. 

Peter og Willy vil sikre trappen ved at banke en pæl ned. 

John orienterede om, at der vil blive sat fender omkring ringene på pælene, der p.t. 

udgør en risiko for skade på både ved anløb. 

Bo foreslog, at der blev udpeget en broansvarlig. Hvilket der straks var opbakning til, 

da Bo foreslog sig selv. 



3. HENVENDELSE TIL KERTEMINDE KOMMUNE VEDR. PEDALBÅDEN 

Egon skulle kontakte Kerteminde Kommune for at få begrundelsen for, at ”Plads til 

Alle” måtte indstille udlån af pedalbåden til publikum 

BESLUTNING: 

Egon havde haft kontakt til Kerteminde Kommune, der ikke gav en juridisk afklaring 

af, hvorfor pedalbåden ikke kunne bruges i regi af Plads Til Alle. 

Der havde også været kontakt til Odense Åfart, der i mange år har udlejet pedalbåde. 

De havde meddelt, at de ikke havde tegnet nogen forsikring. Sejladsen var på lejernes 

eget ansvar og risiko. 

Der var enighed om, at Skibslauget er udførende for arbejdet med vedligehold og ef-

tersyn af pedalbåden, som Willy nu har fået papir på fra Kerteminde Kommune er 

Kulturhusets. 

Der var tilslutning til, at man fremover stadig låner båden via Munkebo Kro, og at der 

stadig skrives under på, at pedalbåden lånes og sejles på eget ansvar og risiko.  

Det skønnes forsikringsmæssigt at være fordelagtigt, at pedalbåden indgår som en af 

DUI Leg og Virke Munkebos flåde, hvor de er forsikret. 

 

 

4. Kommandostrygning 

Der skal aftales tid for optagning af ”Kristine” og evt. tiltag/vedligeholdelse inden det 

gode skib går i vinterhi. 

BESLUTNING: 

Formanden havde ønske om, at båden foreløbig blev liggende, således man kunne 

benytte Kristine til at sejle julemanden ind i forbindelse med juletræstænding. Der er 

allerede en juletræstændingsgruppe, der arrangerer godteposer til børn samt gløgg og 

æbleskiver. 

Sejladsen med julemanden, der belejligt også var tilstede under mødet, starter fra 

Snekkeled – Palles – kl. 16. Nærmere koordinering sker af juletræstændingsgruppen. 

Kommandostrygning tages op på næste møde. 

 

 

5. FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING – MIDLERTIDIGT MEDLEM-

SKAB  

Inspireret af artikel i Fyens Stiftstidende den 3. juli 2017, hvor man kan læse, at For-

eningen MF Færge Hans alene sejler med medlemmer, men foreningen har kortere 

medlemskaber, har Egon udarbejdet ændringsforslag til vedtægterne. 

Ændringsforslaget ses i §6 Midlertidigt medlemskab.  

 

BESLUTNING: 

Der var tilslutning til ændring af vedtægterne ved indførsel af midlertidigt medlem-

skab, som foreslået af Egon.  

Lauget indstiller til næste generalforsamling i januar/februar 2018, at vedtægtstilfø-

jelse om midlertidigt medlemskab godkendes. 

 

 



5. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE 

Gitte erindrede om, at vi har aftalt, at der til dagsordenen skal være et fast punkt: 

”Orientering fra havnene”. 

Gitte havde forslag med fra Munkebo Bådelaug om at ansøge Fiskerifonden om mid-

ler til udsættelse af åleyngel. Palle fik overdraget avisudklip og undersøger sagen 

nærmere. 

Palle orienterede om, at Boels Bro Havn får tilført 803.000 kr. i forbindelse med op-

sætning af vindmøller. Ansøgningen udarbejdes af Kerteminde Kommune 

Der var tilslutning til, at man også søgte om de ca. 50.000 kr.`s midler, der uddeles 

lokalt fra Energi Fyn, og som der vil blive nedsat en lokal bestyrelse til at administre-

re. 

 

NÆSTE MØDE AFTALTES TIL TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2017 KL. 10 

 

 
Egon Gaarde 
sekretær 

 

 

 

 

 

 
 


