
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. april 2021 
 

 

 

Afbud: 

Henrich Pohl er fejlagtigt og beklageligvis ikke blevet indkaldt.  

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt.  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Der er bestilt ny grøn bøjetop til havneindsejlingen.  

Der er bestilt en ny strøm- og lysstander til bro to. Der bliver således tre standere i alt på bro to. 

Byggetilladelsen til tilbygningen til masteskuret er udløbet og dermed ikke udnyttet. Byggetilladelsen var 

gældende i et år og er således ikke blevet udnyttet. Det er mulighed for at søge igen, vi skal dermed afvente 

en ny tilladelse for at kunne gå i gang med tilbygningen.  

Rengøringsfirmaet har sagt op. Vi vil tage kontakt til Lev-Vel på Langø for at lave en aftale med dem, hvis de 

kunne være interesseret. 

Der er en forespørgsel omkring en fast monteret håndspritdispenser ved indgangen til klubhuset. Denne 

kan købet og monteres. 

Standerhejsning afholdes den 9. maj 2021 kl. 14.00 og der serveres udendørs kaffe og kage. 

 

B: sekretæren: 

Bådelaugets hjemmeside: Der etableres et møde med Britt Walbum omkring hjemmesiden. Kent vil gerne 

tage nye billeder som kan komme på siden. Amy Jensen tager kontakt Britt for at gennemgå siden for en 

ajourføring. Efter generalforsamlingen tages der billeder af den nye bestyrelse, som ligeledes vil komme på 

hjemmesiden.  

 

 



C: Sekretariatet/havnen: 

Der er foretaget en del om rokeringer af flere både i havnen, idet der er flere medlemmer som har 

anmodet om andre og større pladser.  

Der er pt. to ledige bådpladser. 

En stander på autocamperpladserne er revet op, det er formentlig en autocamper som har glem at tage sin 

el ledning ud inden kørsel. Standeren bliver repareret snarest muligt. 

Vi overvejer at lægge op til generalforsamlingen at etablere yderligere et par autocamperpladser, idet det 

er observeret, at der er rift om pladserne i sommerperioden og nogle autocampere holder ved siden af 

pladserne.  

Ønske omkring bølgebryder på den yderste plads på bro fire. Dette har tidligere været drøftet og dette 

etableres og der bliver derved en ekstra gæsteplads på den anden siden af denne. Der afventes 

færdiggørelse af bro to, så vi kan se om der er overskydende træ mv. tilbage. Der skal dog bestilles 5 – 6 

pæle af 8 meters længden. 

Den lille pæl på den yderste plads skæres af ved havbunden.  

Der er observeret mange rotter på flere af broerne og der er taget kontakt i forhold til rottebekæmpelse. 

Jan og Kent undersøger yderligere i forhold til rottebekæmpelse i og ved havnen. 

 

D: Kassereren: 

Der afventes generalforsamling. Alle med bådplads har betalt, men der mangler stadig få medlemmer som 

ikke har indbetalt til sit medlemsskab. Vi opfordre alle til at betale evt. tilgodehavende, idet kassereren 

bruger uforholdsmæssigt meget tid på at sende rykkere mv.   

 

E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalg: Der planlægges kaffe og kage til standerhejsning. 

Miljøudvalg: Intet 

 

3: Harba 

Genoptagelse af punktet fra sidste møde. 

Der er nu undersøgt yderligere vedrørende funktionaliteten mv. i Harba, bl.a. i vir Harba, via andre havne 

hvad angår priser og administration i øvrigt.  

Harba er et digitalt havnestyreringsprogram som kører automatisk i forhold til indbetalinger, bogføring mv. 

Prisen er kr. 4.600 pr. år.  

Bestyrelsen er enige at investere i nævnte program.  

   



4: Status på bro 2 

Bro to er næsten færdig og nye standere til el er bestilt og kommer 11. maj, jfr. ovenfor. Der kommer 

således tre el-standere på bro to. Yderligere kommer der tre vandstandere.  

Bestyrelsen siger hermed en stor tak for det flotte arbejde til dem som har lagt et stort stykke arbejde i 

etableringen af bro to.  

 

5: Udlejning af bådplads til Femern Bælt. 

Der har været forespørgsel fra Femern Bælt omkring leje af en bådplads til en medarbejder som vil have sin 

båd liggende i havnen, hvor han kan bo i en længere periode. 

Forespørgslen har været drøftet mellem bestyrelsens medlemmer inden tilladelsen. Det er besluttet, at vi 

er åben over for denne henvendelse, og det er besluttet at give tilladelse til denne bådplads. Der er aftalt et 

fast beløb pr. md. som betales af Femern Bælt og betaling af el afregnes efter måler, dvs. det faktiske 

forbrug og afregnes af beboeren selv. 

Bestyrelsen er åben for yderligere to både.  

 

6: Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 30. maj 2021 kl. 16.00.  

 

7: Eventuelt 

Intet. 

 

 

 

 

Næste møde den 6. maj 2021 kl. 19.00.                

 


