Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmødet d. 1. maj 2019.
Afbud:
Lone Frost
Dagsorden:
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt. Referatet fra marts mødet ligeledes godkendt.
2: Nyt fra:

A: Formanden:
Pæle til markering af P-pladser kan formentlig købes til en rimelig pris, formanden har orienteret sig, men
der afventes yderligere tilbagemelding.
Formanden har lavet aftale med TP-Marine omkring hans fremtidige anvendelse af pladser og
provianteringsbro mv. i forhold til hensyntagen til bådelauget men også i forhold til hans drift af
virksomheden.
Skiltene til autocamperne bliver ændret en smule, således at der bliver markeret med tre pladser, herunder
at disse er betalingspladser – også for alm. parkering i disse båse.
Det nye hegn omkring grill pladser er nu sat op, det er blevet rigtig flot, og også et flot stykke arbejde.
Bestyrelsen takker mange gang for den store frivillige arbejdsindsats.
Jan har talt med Helge omkring indkøb af kvalitetssodavand hvilket nu bliver iværksat.

B: sekretæren:
Ingen

C: Sekretariatet:
Ingen

D: Kassereren:
Der er desværre ved en beklagelig fejl udsendt faktura på kontingent med ukorrekt bankoplysning, hvilket
skyldtes overgang til nyt regnskabssystem. Bestyrelsen beklager de eventuelle ulemper dette har medført.
E: Udvalg:
Aktivitetsudvalg: Der er sendt indbydelser ud til hornfiskekonkurrencen. Der kan købes pølser og brød efter
endt sejlads.
Der blev serveret mad til de frivillige som stod for opsætning af hegn til grill pladserne.

3. Færdiggørelse af grillpladser
Hegnet er nu sat op som meddelt under nyt fra formanden. Til dette kom der forslag om at der lægges et lag skærver på
grill-pladserne, idet det vil se pænt ud og det vil være nemmere at vedligeholde området. Alle er enige om, at det er en
god idé og dette blev besluttet. Det vil ikke koste alverden samlet set og der afgrænses med kantfliser. Formanden taler
med Kurt, og Jan og Poul bestiller skærverne og underlag. Morten undersøger vedr. kantfliser.
Vi er ikke helt tilfredse med de nye bord/bænke sæt, idet dele af lægterne giver sig for meget, der er reklameret over
dette og det vil blive rettet op.

4: Legeplads
Legepladsen kommer d. 20. maj 2019 og vil blive sat op i løbet af nogle få dage, forinden dette skal der
være gravet et lag af, således at det er klart når legepladsfirmaet kommer, og de kan gå i gang med det
samme.
Der sendes en tegning rundt til bestyrelsen, således at alle er enige om placering og længde/brede af
legepladsen. Alle er enige om, at det ikke gør noget at pladser bliver en smule længere end først antaget.

5: Flytning af både
Bådene som står ved masteskuret skal flyttes og ejerne er kontaktet. Derudover står der både et par få
andre steder, som har stået der i mere end tre år. Disse både forsøges også fjernet, hvis de ikke er sat i
vandet i forbindelse med den sidste isætning. Det undersøges nærmere omkring betaling i forhold til dette.
Bestyrelsen er enige om, at hvis ikke disse både bliver flyttet, skæmmer de med tiden området – og vi har
behov for pladsen.

6: El
Der er problemer med, at elektriciteten tit slår fra på bro 2 og bro 4, dette må nødvendigvis kunne fungere
mere driftssikkert. Det har især givet flere problemer med dette i forbindelse med, at det har været mere
højvandet på havnen. Det blev derfor besluttet, at der bliver indkøbt 2 nye el-standere til bro 2, og 4 nye elstandere til bro 4.

7: Sankt Hans aften
Bådelauget arrangere igen i år Skt. Hans aften i lighed med tidligere år. Bålet laves i en overskåret olietønde
som åbnes på langs. Bestyrelsen er opmærksom på, at vi tidligere har drøftet og også besluttet, at lavet
noget som kan flyde på vandet, man dette kan vi ikke nå at få ”sat i søen” på nuværende tidspunkt. Vi
forventer at have dette klart til næste år.
Jan sørger for en tønde. Det var forslag om Henrik Høegh som båltaler.
Der sendes særskilt indbydelse når vi kommer tættere på Skt. Hans.

8: Eventuelt
Forslag om at anvende storskærmen i bestyrelsesmøderne.

Næste møde onsdag d. 5. juni 2019 kl. 19.00.

