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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 23. AUGUST 2018 KL. 10 

 I MUNKEBO KULTURHUS, CAFEEN 
Afbud fra John Eriksen og Bo Pedersen Bro 

 

1. FORTSAT FORBEREDELSE AF OPGAVERNE I FORBINDELSE MED 

VIKINGESKIBET I 3D 

- NYT FRA STYREGRUPPEN 

- EGNE FORBEREDELSER 

 

BESLUTNIG: 

Palle orienterede om diverse forberedelser og deltagere. Der vedhæftes notat 

herom. 

Vores opgave er stadig alene sejlads med Kristine. Der sejlses den 8/9 kl. 15, 16 

og 17 til hvilke sejladser Palle forbereder udarbejdelse af skriftligt materiale til 

brug for fortællingen, der giver de deltagende en historisk oplevelse om stedet. 

Kurt Skyggelund og Niels Ernstsen har meldt sig til at forestå sejladsen her, men 

andre må også godt tilkendegive, hvis de kan hjælpe. Asger har meldt sig som 

gast. 

Kl. 19 slås på klokken og borgmesteren, der er ankommet med Ladbydragen, kan 

afsløre kunstværket. 

Der sejles igen med Kristine fra kl. 19, 20 og 21, hvor vi håber John vil være 

skipper og Peter er gast. 

Der var enighed om, at der skulle være en billetmand foruden besætning. Egon 

påtog sig jobbet. John skal sørge for skiltning med sejladstider og priserne. Der 

skal også være muligt med mobilpay. 

 

FJORDENS DAG den 9/9 

Ib er klar kl. 08 til at fragte Kristine fra Munkebo Havn til Boels Bro. Inden da har 

Peter og Ib sikret sig, at trailerbremserne er løsnet. 

John Eriksen skal skrive ud om hvem der kan være besætning og hvordan 

billettering skal ske. Der sejles fra kl. 10 til 15 

”Svanen” sejler på Roskilde Fjord og deltager således ikke i år. Så der kan blive 

run på sejladsen med Kristine. 
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2. OPFØLGNING PÅ PRISLISTE FOR FAMILIETURE OG BEDRE 

KOMMUNIKATION OM KOMMENDE SEJLADSER 

På sidste møde møde opfordredes til at sikre en så grundig information om hvilke 

typer sejlads, med hvem, hvorfra og nøjagtige tidspunkter. Ligesom priser for de 

forskellige ture skal være klar, så medlemmerne som ambassadører for sejladser 

kan orientere ens herom på forespørgsler.  

Der skal også oplyses om priser på familieture. 

 

BESLUTNING: 

Udsat 

 

 

3. EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE 

Egon kunne meddele, at Veluxfonden har bevilliget os 8500 kr. til vindjakker. 

”Bevillingen er givet i anerkendelse af ældres aktive frivillige indsats i en moden 

alder. Fondens logo må gerne trykkes på jakken.” 

Der er nogle få formaliteter inden pengene udbetales, men Egon vil sammen med 

John forsøge, at få jakkerne klar til den 8. september. 

 

Næste møde er torsdag den 6. september 2018 kl. 10 ved Kristine på Munkebo 

Havn.  
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