
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020 
 

Afbud: 

Ingen 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt.  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Der har været afholdt møde med Kommunen i forbindelse med byggesagen, Kommunen oplyser nu, at det 

er Region Sjælland der ejer alle havne og Regionen har generelt besluttet, at alle havne er kategoriseret 

som forurenet. Formanden har ført forhandling med regionen, hvilket har resulteret i, at vi bliver fritaget 

for en § 8, dvs. en større redegørelsen for hvordan vi kommer af med diverse forurenet jord, byggeaffald 

mv.  

På sidste møde drøftede vi, om vi måske kunne få fat i de store sten som ligger ved den store silo i Nakskov 

som lige er revet ned, til brug for vores vedligeholdelse af molen. Formanden har kontaktet Kommunen 

med en forespørgsel, kommunen oplyser dog, at de skal anvendes andre steder i kommunen til kystsikring.   

Jan Baisner er i gang med at ansøge om projektmidler til en større container, som kan anvendes til 

opbevaring af kajakker. Tanken er, at den ene halvdel skal anvendes til opbevaring og den anden halvdel til 

affald som vi kender det i dag.  

  

B: sekretæren: 

Intet 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Der er nu yderligere optagelser på ventelisten til bådpladser. Der er pt. 8 på venteliste. 

 

D: Kassereren: 

Intet 

 



E: Udvalg: 

Intet  

 

3: Et medlem udtræder af bestyrelsen 

Poul Hansen har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen. Morten Simonsen er 2. suppleant og indtræder 

dermed som bestyrelsens medlem i stedet, han bliver derudover næstformand som følge af dette. 

Da Poul Hansen også var i aktivitetsudvalget, indtræder Jens Berthelsen i dette.  

 

4: Generalforsamling 

Der er indkommet to forslag til generalforsamlingen.  

Der er en beklagelig fejl i listen der er udsendt over bestyrelsesmedlemmer der er på valg, idet Amy Jensen 

ikke er på valg i 2020, men først i 2021. Dette oplyses, på generalforsamlingen.  

 

4. Bro 2 evt. flydebro 

Der er indhentet et par tilbud på reparation af bro 2, derudover er der indhentet et tilbud på en helt ny 

flydebro i stedet for. Prisen for en flydebro er langt højere end det vil være at reparerer den eksisterende 

bro, hvorfor valget falder på reparation af bro 2.  

Det blev besluttet, at bestille materialerne til august. Derudover er der forslag om at lave en 

arbejdsweekend med henblik på, at komme i gang med broen. Vi håber på frivillige til denne opgave.  

 

5. Ekstra plads i havnen 

Der er forslag om ekstra plads i havnen på bro 4, idet der er nogle meter på gæste-siden som ikke anvendes 

fuldt ud, hvilket anses for spilplads.  

Det blev besluttet at slå en ekstra pæl i for enden af alle bådpladserne så der bliver en ekstra plads, 

derudover yderligere pæle til stabilisering og bølgebryder, som afgrænses med lodrette brædder som i 

resten af havnen, derudover bliver der plads til en ekstra gæstesejler på ydersiden af denne. 

Vi har nye pæle liggende til dette, der skal således kun bestilles lægter og brædder. Dette arbejde går i gang 

nu.   

 

6. Rengøring 

Kommunen har opsagt rengøringen i klubhuset og der skal derfor findes en anden løsning.  

Punktet tages med til generalforsamlingen, idet der kunne være et eller flere medlemmer som ville bidrag 

her. 



Derudover afsøges evt. andre muligheder og tilbud.  

 

7. Plæneklipper 

Det blev besluttet at indkøbe en ny plæneklipper, idet den gamle ikke længere virker, den er gammel og det 

kan ikke betale sig med flere reparationer.   

 

8: Eventuelt 

 

 

Næste møde 2. april 2020 kl. 19.00.                

 


