
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2020 
 

 

 

Afbud: 

Kent Michelsen, Heinrich Pohl. 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Det blev besluttet, at alle medlemmer melder tilbage omkring godkendelse af referatet inden for 1 uge fra 

det et sendt, hvorefter det betragtes for godkendt. 

Referatet gennemgået og godkendt.  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Der er nu etableret lys i alle standere på broerne, forstået på den måde, at det elektriske er koblet til, der 

er dog nogle få lamper som ikke virker, men det vil formanden udbedre snarest muligt. 

Formanden har forespurgt omkring priser på forhøjning af de nye strømstandere, jfr. beslutningen fra 2019 

omkring investering i nye strømstandere. Der er en drøftelse i bestyrelsen omkring definitionen på hvornår 

disse er fremtidssikret i forhold til forhøjet vandstand, idet dele af bestyrelsen ikke mener at denne 

beslutning fra 2019 er efterkommet, mens andre mener at den nuværende højde må betragtes som i 

orden. Det kræver en del arbejde at justere højden, idet kablerne vil skulle forlænges. Sagen stilles derfor i 

bero indtil videre.    

 

B: sekretæren: 

Intet 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Der er få ledige pladser. 

 

 



D: Kassereren: 

Kasseren oplyser, at der vil kunne modtages refusion af el, for den del som falder på det elforbrug som kan 

henføres til gæstesejlernes forbrug. Dette er gældende for 2021. 

Vi har betalt ca. 500 kr. i rente – for at have penge indestående pr. kvartal. Dette er vi umiddelbart ikke 

tilfredse med. 

 

E: Udvalg: 

Intet  

 

3: Arbejdsdag 

Arbejdsdagen er planlag til den 17. oktober 2020 kl. 8.00, vi starter med morgenkaffe og siden frokost.  

Formanden har en liste over opgaver som vil indgå og derudover er det de sædvanglige ting omkring 

borde/bænkesæt, vandslanger mv.  

Bump ved indgangen til bådelauget kan godt gøres bedre, primært til den side hvor der ikke er lagt asfalt op 

til, dette kan evt. også udbedres til arbejdsdagen. 

Der bestilles blikkenslager til udbedring af tagrenderne på klubhuset.   

 

4: Målere 

Mange medlemmer vil gerne have elmålerne på deres både i stedet for, at de hænger i land på el 

standerne, idet man er bekymret i forhold til forhøjet vandstand. Det undersøges i første omgang, om der 

kan etableres en anden slags ledning til målerne. Derudover undersøger formanden andre relevante 

muligheder. 

 

5: Bro 2 

Der kan ikke startes nedbrydning af bro 2 før alle bådene et taget op. Vi har endnu ikke en tovholder på 

projektet. Formanden vil gerne montere el, herunder el standere og lys mv. på broen. 

Det undersøges om der kan findes en tovholder på broen.  

Vi satser på at påbegynde nedbrydningen af bro 2 her i efteråret for derefter at påbegynde opbygningen i 

det tidlige forår.  

  

6: Eventuelt 

Der var et forslag om, at det evt. kunne etableres et samarbejde med fiskerihavnen omkring dieselstander. 

 



7: Gennemgang af referat 

Referatet gennemgået.  

 

 

 

Næste møde 29. oktober 2020 kl. 19.00.                

 


