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REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2018 KL. 10 

I MUNKEBO KULTURHUS 

 
AFBUD FRA: Bo Pedersen Bro, Palle Hansborg-Sørensen, Kurt Skygelund, 

 

1. EVALUERING AF OPGAVERNE I FORBINDELSE MED 

VIKINGESKIBET I 3D 

Hvad har der været af sejlads og erfaringsopsamling heraf 

 

BESLUTNING: 

John ønskede, at der på forhånd var en større afklaring af opgavefordelingen, idet 

skibslauget deltog i langt flere opgaveløsninger, end der var aftalt. 

Kaj Lau mente, at møde ikke skulle holdes i det fri. Der var derfor enighed om, at 

alle møder fremover starter i Kulturhuset – i hvert fald indendørs. 

Der var blevet givet udtryk for stor tilfredshed for Niels Ernstsens fortælling om 

de kulturelle og historiske oplevelser på turen med Kristine. 

Ved sejladsen til projektørerne havde Kristine fået en ankerkæde i skruen, der 

heldigvis ikke tog skade. Nu er vi et anker rigere. 

 

2. OPFØLGNING PÅ FJORDENS DAG DEN 9/9 2018  

Desværre skete der havari, da Kristine blev søsat i Boels Bro Havn. 

Orientering om skaden og udbedringen heraf. 

 

BESLUTNING: 

Trist med haveriet, så al sejlads måtte aflyses. 

”Hælen” er nu rettet op og skruen snurrer uden mislyde. 

Der er hældt frostvæske på køleren. 

Der blev talt om fastgørelse af bænkene. Kaj Lau havde straks en tegning klar til 

løsning af udfordringen, så bænkene kan tages af ved rengøring. Tages med på 

næste møde, hvor man også vil diskutere evt. nødvendighed af svalehals på 

udstødning for at undgå saltvand i motor ved høj bølgegang. 
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3. OPFØLGNING PÅ PRISLISTE FOR FAMILIETURE OG BEDRE 

KOMMUNIKATION OM KOMMENDE SEJLADSER – UDSAT FRA 

SIDSTE MØDE. 

På forrige 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: 

Som udgangspunkt koster en to timers familietur 1500 kr. Imidlertid skal der 

udvises fleksibilitet. Punktet tages op på næste møde, hvor forhåbentlig langt flere 

deltager. 

 

4. ORIENTERING OM SKOLERNES SEJLADS MED KRISTINE 

Der er givet penge, så skoler kan sejle med Kristine. Hvad er status? 

 

BESLUTNING: 

Der er fra Kultur- og fritidsudvalget givet 25000 kr. i perioden 2018 og 2019. 

Munkebo Skole er i gang med planlægningen, og John bliver inddraget heri. 

Det er vigtigt for os, at vi bidrager til at skolerne må få en god oplevelse. 

 

5. EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE 

Næste møde er den 8. november 2018 kl. 10 i Kulturhuset. 
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