
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. januar 2022 
 

 

 

Afbud:  

Kent Michelsen 

 

Inden bestyrelsesmødet var der møde med repræsentanter fra fiskerihavene i Langø.  

Langø baadelaugs bestyrelsen har fået en henvendelse fra bestyrelsen for fiskerihavnen i Langø, idet 

bestyrelsen for fiskerihavnen har forespurgt baadelauget, hvorvidt der er mulighed for at bådelauget kan 

og vil overtage den lille bådebro som egentlig er beliggende inden i baadelaugets område.  

Der er 28 pladser samlet set på broen, hvilket er mindre pladser som er velegnet til joller. Broen er lille og 

der er ikke meget vanddybde. Derudover er broen i dårlig stand og skal renoveres over tid. Der er pt. 13 

betalende både som ligger ved broen. De betaler pt. 1.100 kr. pr. år. Prisen vil blive ca. 1.300 kr. hvis 

baadelauget overtager broen.   

Det er en betingelse, at det lille fiskeskur bliver stående indtil videre. 

Det blev besluttet, at der laves en skriftlig aftale omkring overdragelse af broen fra fiskerihavnen til 

baadelauget, uden omkostninger for Langø Baadelaug. Fiskerihavnen kontakter selv deres medlemmer som 

pt. ligger ved broen og informerer omkring overdragelsen. Overdragelse vil ske snarest muligt.  

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Det er konstateret, at vores tømmerflåde pt. ligger inden på Hestehovedet, men ingen har lavet aftaler 

omkring dette. Dette undersøges nærmere.  

Der er ikke afklaring omkring containerne, dette arbejders der videre med.  

 

 



B: sekretæren: 

Intet. 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Vores flagstang ude på molen er knækket i stormen. Det er besluttet at købe en ny. Jan B. undersøger og 

indkøber. 

Der står både på havnen hvor der er usikkerhed omkring betalingen. Det blev besluttet, at inviterer en 

repræsentant med fra travliftudvalget til hvert andet møde, for derigennem at koordinere bedre.  

 

D: Kasseren 

Regnskabet er pt. hos revisoren. Overskuddet i 2021 er på ca. kr. 73.000, dette er incl. en udgift på kr.  

60.000 til fiskerihavnen til p-plads, jubilæumsarrangement mv. Så bestyrelsen anser det for at være et flot 

resultat. 

 

E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalg: Man er i gang med at planlægge fjorddage. 

 

 

3: Status på pæleslåning i havnen/bølgebryder 

Der er lavet aftale med TP-Marine omkring pæleslåning snarest muligt.  

 

4: Generelforsamling 

Generalforsamlingen afholdes d. 27. marts 2022. Dette planlægges yderligere til næste møde. 

Bestyrelsen foreslår et det forelægges generalforsamlingen, at autocamperpladserne udvides med 

yderligere 2 pladser. 

Evt. arbejdshold. 

 

5: Indkøb af borde bænkesæt 

Det blev besluttet, at der indkøbes 3 nye borde/bænkesæt, til erstatning for dem der er gået i stykker. 

 

 

 



6: Sikkerhedsplatform 

Der blev drøftet et behov for udvidelse af gangarealet i forbindelse med provianteringsbroen og 

kajakbroen. Denne forlængelse foreslås går derfra og over til caféen. Her er der samtidig forslag omkring 

etablering af en solnedgangstrappe. Jan B. laver en skitse på dette. 

 

7: Udvidelse af masteskur 

Bestyrelsen er enige om, at den ellers planlagte udvidelse af masteskuret ikke pt. er aktuel. 

 

 

8: Eventuelt 

Brugsvandet skal laves om, så det let kan åbnes og lukkes igen i forbindelse med vintervejret.   

Listen over medlemmerne sendes rundt til bestyrelsen. 

Torsdag d. 24. marts er der aftalt et ekstra bestyrelsesmøde.   

 

 

Næste møde den 10. marts 2021 kl. 19.00.          

 


