
 

                                                           
  

 

REFERAT FRA MØDE I MUNKEBO SKIBSLAUG 

FREDAG DEN 3. MAJ 2019 KL. 10 

I MUNKEBO KULTURHUS 
 

 

1. VEDLIGEHOLDELSE OG KLARGØRING AF KRISTINE 

Kristine kom i land den 12. december og blev kørt til vinteropholdspladsen i laden 

hos Ib. Vedligeholdelse er i gang og følger vedhæftede ”Klargøringsplan”. 

Er der noget at tilføje for så vidt angår udført vedligeholdelsesarbejde samt ønsker 

om yderligere tiltag inden dagens søsætning. 

 

BESLUTNING: 

John gennemgik klargøringslisten, hvor der alene udestår glasfiberarbejdet, og olie 

og oliefilter vil blive ordnet snarest. Niels sørger for at ordne skotte i styrbords-

side. 

 

2. OPFØLGNING PÅ INDMELDELSE TIL DUI 

På afholdte generalforsamling gjorde formanden opmærksom på nødvendigheden 

af indmeldelse for at være dækket af forsikringen og opfordrede til, at man benyt-

tede linket. 

Følgende medlemmer var allerede indmeldt: John, Egon, Kaj, Palle, Asger, Peter 

og Bo. 

Hvad er status? 

 

BESLUTNING: 

John fik styr på de sidste indmeldelser og uddelte medarbejderkort, hvoraf frem-

går, at man er forsikret i forbindelse med udførsel af arbejde med ”Kristine” 

 

3. Ansøgning til Veluxfonden 

På generalforsamlingen var der enighed om at søge om midler til elektrisk spil til 

bådtraileren, en reserve skrue og evt. flere jakker. 

Formanden vil fremsende priser herpå i flg. tilbud. 

 

BESLUTNING: 

John sørger for at indhente tilbud på skrue og elektrisk spil. Ansøgning om yderli-

gere jakker undlades i denne omgang. 



 

 

4. STANDERHEJSNING 

Er der bemærkninger til aftalte standerhejsning? 

 

BESLUTNING: 

Ib var klar med traktor og alle var klar til søsætning af Katrine. 

Kl. 11.30 blev der serveret hjemmerørt kartoffelsalat med pølser. 

 

 

3 EVT. HERUNDER NÆSTE MØDE 

Palle orienterede om Vikingeevent den 24/8 2019 kl. 11 til 17 ved Munkebo 

Bådelaug og Munkebo Roklub. 

Kristine vil sejle 4 ture til Ladby kl. 11, 12.30, 14 og 15.30, hvor der gives mulig-

hed for at se Ladbykongens grav inden sejladsen tilbage. 

Prisen vil være 50 kr. pr. voksen og 100 kr. for familie. 

 

John lovede at sende sejlplan for sejlads med skoleelever, når aftaler er indgået 

herom. 

 

Kristine vil også sejle ture til Fjordens Dag søndag den 8. september, hvor båden 

forinden vil være flyttet til Boels Bro. Muligvis vil der blive sejlads for skibslau-

get til Boels Bro fra Munkebo Havn. 

 

Næste møde er den 27. juni kl. 10 i Kulturhuset 
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