
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2019 
 

Afbud: 

Lone Frost 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra juni mødet godkendt. 

Der er ændringer til referatet fra september mødet, hvilket således ikke er godkendt.  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Der ligger nu en båd på en anden plads end den der er anvist bådejeren. Dette er noget der er sket uden 

aftale med formanden. Det drejer sig om bådplads 64 på bro 3, bådejeren som har den omtalte plads, har 

ej hellere kendskab til dette forhold. Med henvisning til referatet fra september mødet, havde vi en bådejer 

som der skulle rettes henvendelse til i forbindelse med et forsikringsspørgsmål. Der er her tale om den 

samme bådejer, hvorfor der nu rettes henvendelse til ham hvad angår begge spørgsmål.  

 

TP Marine anvender pladser, hvor vi ikke kan se, at det er dem der har både liggende formentlig til 

reparation. TP Marine har tidligere fået udleveret skilte til brug for dette, hvilket også medfører at de kan 

anvende pladser til en favorabel pris. Det er ikke hensigtsmæssigt, at vi ikke kan se, hvilke både der 

”tilhører” TP Marine og der rettes derfor henvendelse til dem i forhold til samarbejdet omkring 

anvendelsen af disse skilte. 

 

B: sekretæren: 

Ingen. 

 

C: Sekretariatet/havnen 

Der er et par som er på venteliste i forhold til bådepladser på bro tre. 

 

D: Kassereren: 

Bestyrelsen har været i Lollands Bank med div. legitimation i forhold til det forestående bankskifte. 



E: Udvalg: 

Ingen. 

  

3: Arbejdsdag 

Der sendes en reminder ud til alle medlemmer omkring arbejdsdagen d. 19.10.2019. Der skal bl.a. ryddes 

op som vi plejer, derudover har formanden i liste med div. opgaver.  

 

4. Vinterplads for udefrakommende 

Der har været flere henvendelser med forespørgsel omkring vinteropbevaring af både. 

Det blev besluttet, at dette kan vi desværre ikke tilbyde pga. pladsmangel på land. Derudover skal vi have 

revideres vores takstblad i forhold til dette. 

 

5: Fastlæggelse af sommerperiode 

Der er rejst spørgsmål omkring en definition af hvad sommerperioden er. 

Det blev besluttet, at sommerperioden går fra standerhejsning til standerstrygning.    

 

6: Forurening ved travlift  

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det konstateret, at der er lavet bådearbejde på pladsen som har forurenet 

ved travliften, så det hele omkring liften er farvet rødt formentlig af bundmaling og vi ville undersøge 

hvordan dette er sket. Meldingen er, at det er fordi vi har fået en ny og mere kraftig højtryksrenser, som 

forårsager denne ulempe til følge. Det er siden konstateret, at dette ikke kan være tilfældet, idet der 

derefter er taget flere både op med bl.a. sort bundmaling, hvilket ikke har bevirket, at der nu er sort 

omkring travliften, men det er fortsat den voldsomme røde farve som dominerer på stedet. 

Det præciseres derfor fra bestyrelsens side, at det er ikke accepteres at både udefra bundrenses uden at 

der foretages opsamling af væsentligt afrenset bundmaling m.m. 

 

(udenfor referat) 

D. 12. oktober er det dog konstateret, at efter bådoptagningerne denne lørdag, er der alligevel farvet 

blå/sort omkring travliften, så den tidligere melding er således korrekt. Vi har dermed et miljøproblem i 

forhold til dette, hvilket behandles på bestyrelsens næste møde.  

 

7: Referat 

De kommende referater skrives og læses op under mødet. 



 

7: Eventuelt 

Der var forslag til at formulerer til velkomstbrev til kommende medlemmer. Punktet tages med på 

bestyrelsens næste møde. 

Der var forslag om, over det næste halve år, at gennemgå vedtægterne punkt for punkt, for derigennem at 

danne os et overblik over indholdet, herunder at blive opmærksom på evt. ændringer mv. og om disse evt. 

skal foretages.   

 

 

Næste møde 7. november 2019                             

 


