
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. februar 2020 
 

Afbud: 

Poul Hansen 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt.  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Der har været rettet henvendelse fra et medlem omkring forespørgsel på leje af klubhuset inden i 

sommersæsonen, hvilket der er meddelt afslag på. Bestyrelsen er enige i, at det er uhensigtsmæssigt og vil 

være svært håndterbart hvis der bliver kutyme for dette, der henvises i øvrigt til klubbens takstblad og love.  

Vedr. byggesagen i forbindelse med tilbygning af masteskur. Det er nu konstateret, at alle bådelaugets 

bygninger har stået registreret som erhverv/institution i kommunens BBR register. Alle bygninger er nu 

blevet registreret som andet/forening i kommunens BBR register, hvilket betyder, at der ikke skal de 

samme tilladelser til for at få byggetilladelse. Vi håber derfor på en snarlig byggetilladelse.  

Der er behov for en udslagsvask til tømning af toilettanke fra Autocampere, denne monteres på siden af 

klubhuset. Der er i den forbindelse indhentet et tilbud lydende på kr. 17.000. Søholt Byg kan lave det for ca. 

5.000. Der bliver monteret en ny udslagsvask med en hane som automatisk lukker for vandet.  

 

B: sekretæren: 

Intet. 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Der kommer nogle få med interesse for en bådplads på venteliste en gang imellem.  

 

D: Kassereren: 

Der er modtaget 14,00 kr. retur fra vores solcelle anlæg i januar md. Der modtages ca. 300,00 kr. på en 

sommermåned. Det drejer sig således om små beløb.  



Regnskabet for år 2019 er færdigt og revideret og det er således klar til generalforsamlingen. Der er et 

overskud på ca. 60.000 kr. for 2019, hvilket bestyrelsen er tilfredse med.  

 

E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalget: Det var en rigtig god aften med Kirsten Systoft, der var stor tilslutning til arrangementet 

og klubhuset var fyldt.  

 

3: Generalforsamling 

Generalforsamlingen er søndag d. 8. marts 2020 kl. 10.00. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. Formanden sender indbydelser og dagsorden, herunder forslag til 

nye vedtægter, takstblad, regnskab mv. som bilag.    

 

6: Eventuelt 

Intet. 

 

 

Næste møde 5. marts 2020 kl. 19.00.                

 


