
 

 

Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. juni 2021 
 

 

 

Afbud:  

Morten Simonsen og Kent Michelsen 

Der bydes velkommen til Jan Baisner som er valgt til ny suppleant i bestyrelsen 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Der er etableret klubaften hver onsdag aften kl. 19.00. Det er aftener som er tænk som både socialt 

samvær, erfaringsudveksling, lidt ”arbejde” mv. Det er kun fantasien som sætter grænsen. 

 

B: sekretæren: 

Referatet fra generalforsamlingen er undervejs.  

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Pælene der ligger på havnen flyttes indendørs, idet de ikke har godt af opbevaring udendørs. Der er 

yderligere noget træ som skal opbevares indendørs. Dette arbejde er i gang. 

Reparation af solcelleanlæg. Der er problemer med inverteren og der findes desværre ikke reservedele. Vi 

er usikker på, hvorvidt solcelleanlægget skal repareres, idet det ikke nødvendigvis kan betale sig. Vi vil 

derfor lave en beregning på om det vil kunne betales sig, idet der er tale en større omkostning. Det 

undersøges yderligere, om der kan etableres noget i forhold til opladning på batterier for derigennem at få 

udnyttet anlægget på en anden måde. Formanden undersøger. 

Der er bestilt et sejlsikkert flag til Mastekranen. 



Der skal yderligere bestilles nye almindelige flag, idet de eksisterende flag er gamle og slidte 

Det er besluttet, at de kajakker der udlånes af bådelauget og som er bådelaugets ejendom, ikke kan 

udlånes til personer som ikke er i besiddelse af et kørekort til kajak - IPP2.  

Vi er ejer af 4 cykler som anvendes til udlejning. Disse stilles nu frem under halvtaget og nøglerne kan 

afhentes i klubhuset. Der anskaffes et cykelstativ til formålet, således at disse vil blive benyttet mere og der 

vil således blive høflig selvbetjening.  

 

D: Kassereren: 

Det er godt gang i udlejning af autocamperpladserne, hvilket pt. overstiger antallet af gæstesejlere. 

Der er indkøbt en ny plæneklipper og den gamle er solgt, idet det ikke længere gav mening at reparerer den 

gamle.  

 

E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalg: 

Der har været afholdt Skt. Hans aften. Carsten Toft talte ved bålet. Der var god tilslutning hvilket var 

omkring 35 medlemmer. Arrangementet foregik udendørs i dagligt sommervejr og med grill på 

terrassepladsen. Bestyrelsen takke for fremmødet og for det store arbejde som aktivitetsudvalget har haft i 

forbindelse med arrangementet.  

Langø Bådelaugs 40 års jubilæum afholdes lørdag d. 2. oktober 2021. Aktivitetsudvalget står for 

arrangementet og går i gang med planlægningen. Det er bestyrelsens forslag, at det afholdes i 

forsamlingshuset, men det er aktivitetsudvalget som står for arrangementet og bestyrelsen gælder sig til at 

hører omkring dette til september mødet.    

 

Miljøudvalg:  

Intet 

 

3: Fjorddage 

Der er gang i planlægning i forhold til fjorddage. Der bliver telt på bådelaugets område med kogt sild, 

derudover vil der være div. aktivitet i klubhuset.  

 

4: Bølgebryder ved plads 92 

Der er usikkerhed omkring bestilling af pæle, hvilket undersøges nærmere og bestilles nu. Der bestilles 8 

pæle i 8 meters længde.  

 



 

5: Møde med traveliftudvalget 

Der skal aftales et møde med travliftudvalget, hvilket tidligere er aftalt skal være Jan S. og Morten der 

indgår i dette. Mødet forsøges afholdes torsdag d. 1. juli 2021, og Morten aftaler med minimum to til stede 

fra travliftudvalget i mødet.  

Mødet afholdes med henblik på etablering af flere parkeringsmuligheder. Herunder pladser til bådtrailere.  

 

6: Harba 

Harba er indkøbt og er snart etableret. Dette betyder, at gæstesejlere fremadrettet vil kunne betale via 

harba. Derefter afholder formanden et møde med kasseren i forhold til det regnskabsmæssige.  

 

7: Eventuelt 

Der er forespørgsel omkring to bådpladser. Vi desværre ikke ledige pladser pt.  

Der er forespørgsel omkring en vinterplads til et stort sejlskib. Dette er bestyrelsen åben overfor, det skal 

dog overvejes hvor det kan ligge.  

Betalingskuverten til gæstesejlere kan nytænkes. Den kan deles op således, at der kan rives en strimmel af 

som kan sættes på båden. Det vil derved være lettere at se om gæsten har betalt.  

 

 

 

 

Næste møde den 2. september 2021 kl. 19.00.                

 


