
Referat bestyrelsesmøde 16. juni 2022 

Deltagere: 

Preben Glud, Per Sleimann, Anders Ravnskjær, Allan Winther 

1. Velkommen 

2. Referat fra mødet 16. marts 2022: 

   Der var ingen kommentarer til det udsendte referat. 

3. Aktiviteter siden sidst:    

Vi er i gang på både Johanne Dan og Karen af Mandø 

Der er monteres en spuns i siden af Johanne og vi er igang med et større 
malerarbejde. Skibet skal også slås og gåes efter over alt udvendig. 

Karen ligger fortsat i Egernsund, kobber søm er kommet og nu skal båden op 
og have monteret is-forhudningen. Karen forventes at komme til Ribe 
(kammerslusen) sidst på sommeren. 

Der afholdt møde i det maritime Ribe, hvor jubilæet med Johanne Dan d.20 
august blev drøftet. Planen for dagen lægges ved dette referat. 

    

4. Økonomi: 

Vi har fortsat “runde” 100.000 på kontoen. Alt vel i øvrigt. 
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5. Kommende aktiviteter: 

Vi har fået henvendelse fra Vilslev Kirke vedrørende porte og døre til 
kapellet. Reparation eller udskiftning. 

Lauget har 2 bådtrailere som stort set aldrig er i brug og vi bør overveje at 
sælge dem. Der var enighed om dette. 

Laugets medlemmer bedes henvende sig hvis man er interesseret. AR 
udsender et kort skrift til alle medlemmer ang. dette. 

Vi har drøftet muligheden for at installere en storskærm til vort værksted.  
Ved at argumentere for oplysningsformål tror vi på en mulighed for at få 
støtte til dette hos kommunen. Alle deltagerne bakkede op om ideen. Der 
bør dog installeres et wifi-net og en internetforbindelse med en evt. ad-hoc 
forbindelse. AR er tovholder på sagen.   

Vedr. Karen af M: Vi mangler frivillige til det udestående arbejde inden d. 
20 august. 

6. Eventuelt 

Mandø Museum har inviteret alle laugets medlemmer til åbning af museets 
udstilling om Karen af Mandø. Arrangementet er den 25. juni. 
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