
Referat bestyrelsesmøde 5. oktober 2022 

Deltagere: 

Preben Glud, Per Sleimann, Anders Ravnskjær, Allan Winther 

1. Velkommen 

2. Referat fra mødet 16 juni 2022: 

  De 2 trailere er solgt for hhv  13.000 og 6.500 kr. 

  Vi har fået afslag fra kommunen vedr. storskærm til værkstedet. 

3. Aktiviteter siden sidst: 

Jubilæet for Johanne D  er afholdt og Gl. præg var godt tilfreds med vores 
indsats. 

Der er aftalt at vi får 40.000 for det ekstraordinære arbejde der er udført 
før jubilæet. Vi har bl.a slået ca 50% af fribordet og indsats spuns. Alt på 
dækket er malet op, incl. spil, mast renoveret. Bom og gaffel og løbende 
rig er opsat. 

Karen af Mandø. Blev prøvesejlet 21/9 sammen med CJ i Egernsund, alt 
forløb godt, bortset fra at køletermostaten var defekt.  

Transportfirmaet Skak flyttede Karen af M. til Esbjerg onsdag d. 28/9. Vi er 
blevet tildelt en kajplads i den Esbjerg Strand Lystbådehavn. Der har været 
et indlæg i Ryk Ind efter flytningen.Der har fået etableret strøm og vi har 
en vedligeholdelses lader til batteriet. Er pt. ved at udruste med de 
resterende dele. Skibet vil blive i Esbjerg vinteren over, med overdækning. 
Der mangler dog endelig tilpasning til fortøjningerne. 

Allan er skipper på Karen mens hun ligger i Esberg. 
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Der er indkøbt mere egetræ til værkstedet. 1000,-kr    

4. Økonomi: 

Vi har modtaget tilskud fra NORLYS, 75.000 kr. Kontoen er p.t. på 250.000 
kr. Vi betaler nu restsummen til Egernsund på 181.540 kr 

Regning for transporten af Karen er p.t. ikke modtaget. 

Der skal ikke betales havneplads for Karen i Esbjerg havn. 

5. Kommende aktiviteter: 

Vi færdig udruster Karen i Esbjerg. 

Fortsat tilsyn på Johanne, efter uge 42 skal vinterpresseningen monteres. 

Der er desuden forsat vedligehold og løbende aktiviteter på værkstedet. 

Vi vil forsøge at søge midler til nye foto til Toldboden, samt et nyt forsøg 
med at få etableret storskærm på værkstedet. 

Vi skal have udarbejdet en orienteringsskrivelse til alle de sponsorer der har 
ydet til Karen af M. PG og AR kigger på dette. Hurtigs muligt. Per laver en 
oversigt over de relevante sponsorer. 

Kommunen arbejder fortsat på at få etableret en havneplads til Karen ved 
Kammerslusen. Kommunen arbejder på sagen, intet nyt p.t. 

Vi bør måske sikre at Vestkysten laver et skriv om Karen´s ankom til 
Esbjerg. Kåre fra Vestkysten har ikke kontaktet PG som lovet. 

6. Eventuelt 

Ingen kommentarer. 
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