
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2021 
 

 

 

Afbud:  

Morten Simonsen 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Der er fortsat af og til forespørgsler på bådpladser 

Udslagsvasken er ved at blive repareret 

Tagranden er ligeledes ved at blive repareret 

 

B: sekretæren: 

Intet 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Intet 

 

D: Kassereren: 

Kasseren har modtaget en hel del kontanter i forbindelse med afholdelse af Fjorddage. Der er et større 

arbejde forbundet med det omkring optælling og håndtering af disse. Dette bør der fremadrettet skabes en 

bedre struktur omkring.  

 

 



E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalg: Der har været afholdt Fjorddage søndag d. 5. september som var rigtig godt besøgt, det 

var dejligt. Der blev langet ca. 250 sild over disken, en del af dem dog uden brød, idet vi løb tør for rugbrød. 

Der var også et rigtigt godt salg af snaps, øl og vand. Der var ligeledes aktiviteter i klubhuset med salg af 

kaffen og lagkage – lagkagen var helt udsolgt. 

Særlige opmærksomhedspunkter til næste år: 

Der bør være en ekstra kaffemaskine til klubhuset. Indkøb af mere rugbrød og snaps. Det bør overvejes om 

der også skal være salg af vin i teltet. Evt. et par ekstra lagkager. 

Det skal overvejes om vi skal indkøbe en form for billigt bestik, så vi undgår brug af plastik bestik. 

 

Der pågår pt. planlægning af vores 40 års jubilæumsfest som er aftalt til afholdelse d. 2. oktober 2021: 

Amy laver fluks en indbydelse, idet denne nok allerede burde være sendt, men aktivitetsudvalget har 

afventet bestyrelsens møde i dag. Michael sender denne rundt så snart den er lavet. 

Festen starter med ankomst kl. 17.30 til velkomstdrink i Langø Forsamlingshus. Derefter serveres en 3 

retters menu fra Dannemare Forsamlingshus. Derefter kaffe mv. samt fri bar og musik. Prisen for deltagelse 

er 100 kr. som bankoverføres og tilmelding til Jens Lund på sms.  

Formanden for Langø Bylaug og Langø Fiskerihavn indbydes til festen. 

Alt efter antallet af tilmeldinger kan festen flyttes til klubhuset.  

 

Travliftudvalg:  

Der har været afholdt møde mellem to af udvalget medlemmer og to af bestyrelsens medlemmer d. 2.juli 

2021. Det er aftalt følgende på mødet: 

At der må parkeres hele vejen langs båderækken af dem der står på land. Der skal således etableres skilte 

omkring parkering langs båderækken.  

Der skal tydeligere skiltning til betaling for autocampere, idet disse gæster tit er i tvivl omkring betaling  

Betalingskassen ved slæbestedet tages ned, idet den skaber forvirring omkring betaling 

Der er betalt for bådene som har stået i travliften 

Der blev aftalt maksimalt 4 optagninger af både og maksimalt 4 isætninger af både forår og efterår 

 

3: Efter Helge 

Køerne fra Enehøje bliver normalt fragtet til og fra Langø på hverdage. Der er tale om flere optagninger på 

dagen, idet der er flere læs med køer. Jan Sørensen taler med den person, som har med Enehøje-køerne at 

gøre, for derigennem at aftale en ordning som kan lade sig gøre både for os og for dem. 



Formanden sørger for at få afhentet diverse papirer og evt. dokumenter som befinder sig hos afdøde 

Helges hustru. 

Der må evt. drøftes videre på det næste bestyrelsesmøde i forhold til evt. opgaver. 

 

4: Solceller 

Vi forsøger at få repareret vores inverter som er er gået i stykker. Prisen ligger formentlig omkring 4 til 5 

tusinde kr. Jan Sørensen undersøger nærmere. Det er besluttet at denne repareres. 

 

5: Harba 

Vi er fortsat på begynder stadiet med Harba, og vi forventer derfor ikke at få det fuldt ud op at køre i denne 

sæson. Det er vigtigt, at vi får reklameret noget mere for Harba til den kommende sæson. 

 

6: Pæle 

Det undersøges, om der kan skaffes nogle telefonspæle, idet der ikke er bestilt pæle til etablering af 

bølgebryder efter den sidste plads på bro 4. Alternativt bestilles der andre pæle til formålet. Der skal gang i 

etableringen nu inden efteråret begynder rigtigt.  

Der er yderligere klager over en pæl som mangler ved bro 2. Denne slås i samtidig med. 

Der er en pæl på ydersiden ved molen, som står løs og som skal fjernes.  

 

7: Travliften 

Det er en udfordring, at der hænger både i travliften, og at der ligeledes ligger både fortøjet i hullet til 

travliften. Dette kan blive et problem hvis der kommer både som akut skal op. Det er meget tit, at der ligger 

en båd ved travliften og det kan blive dyrt i sidste ende, hvis der af denne grund er en båd som synker. 

Det er pt. TP-Marine som nu blokere travliften og hullet. Der afholdes et møde med TP-Marine, det er Jan 

Sørensen og Kent som afholder mødet. 

Der afholdes et møde med travliftudvalget i forhold til udvalget generelt. 

 

8. Eventuelt 

Der var forespørgsel omkring antal på ventelisten, hvor det blev oplyst, at der er 4 – 5 stykker på 

ventelisten til bådpladser. Der er en drøftelse af hvorvidt vi kan ”overbooke” med 5 bådpladser til foråret 

på baggrund af et forslag. Dette tages op igen til foråret. 

Forespørgsel omkring yderligere autocamperpladser. Dette bringes op på generalforsamlingen. 

Der har været udfordringer i forhold til rengøringen, men dette skulle være bragt i orden igen. Jan Sørensen 

har talt med Lev-Vel. 



Arbejdslørdagen bliver søndag d. 31. oktober 2021. Aktivitetsudvalget sørger for morgenkaffen. 

Der laves aftale med Kompetencecenter Krogsbølle omkring de grønne områder. Formanden bliver 

kontaktet. 

Det undersøges, om der kan søges projektmidler til ”broen rundt”. Projektet er i udgangspunktet beskrevet, 

så det vil være hurtigt lige af ajourføre. Men det undersøges hvad prisen ville være i dag. 

Der er et ønske fra Langø Havnecafé omkring beskæring af buske ved caféen. Buskene kan beskæres eller 

fjernes helt.  

 

 

 

 

Næste møde den 7. oktober 2021 kl. 19.00.                

 


