
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. marts 2022 
 

 

 

Afbud:  

Ingen 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Intet. 

 

B: sekretæren: 

Intet. 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Vi kan pt. ikke skaffe containere til opbevaring. Der indhentes tilbud på containere. 

Der er skiftet en radiator på det ene badeværelse. Der er observeret en smule udfordringer med 

baderummene i forhold til brugen af disse. Dette observeres der mere intenst på fremadrettet. 

Der er modtaget en skriftlig kontrakt fra Fiskerihavnen i forbindelse med overtagelse af broen. Kontrakten 

er gennemgået og kan således underskrives. 

Der bliver repareret vandtilførsel til broerne i morgen eftermiddag, således at det kommer til at virke igen.  

Der annonceres ½ sides annonce i Sejlerens, for derigennem at gøre mere opmærksom på Langø Bådelaug 

og vores smukke havn, natur og fjord. 

 

 

 



D: Kasseren 

Ingen 

 

E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalg: Fjorddagene er fortsat under forberedelse. Der er styr på tilmeldingerne til 

generalforsamlingen, herunder arrangementet mv.  

Der var forespørgsel om bådelauget vil sponserer til fjorddagene, dette drøftet og tages op på et senere 

tidspunkt.  

Der skal laves en aktivitetskalender af det nye aktivitetsudvalg. 

 

3: Status på pæleslåning i havnen/bølgebryder 

Der er slået diverse pæle i havnen, hvilket formentlig ikke er helt færdigt. Men vi er i gang.  

 

4: Generelforsamling 

Bestyrelsen foreslår et det forelægges generalforsamlingen, at autocamperpladserne udvides med 

yderligere 2 pladser. 

Travlift – op og ned samme dag svarer til 1 løft. Der må ikke hænge både i travliften uden opsyn, i så fald 

skal båden sænkes og understøttes, dette af sikkerhedsmæssige hensyn. Der er legeplads mv. omkring 

området. Der betales 300 kr. pr. døgn for medlemmer og 500 kr. for ikke medlemmer. 

Der var en drøftelse af vores generelle prisniveau. Der er enighed om, at priserne ikke bør stige så længe vi 

har et overskud der modsvarer vores udgifter. 

Forslag til at web-master opgaven kommer ind under sekretariatet, idet det er der de nødvendige 

oplysninger befinder sig. 

Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.  

 

5: Reparation af ny bro, ændringer af bro nr. og numre medfører bl.a. stigning i Harba.  

Vi har modtaget et nyt tilbud fra Harba med 116 bådepladser, hvilket giver en merudgift på ca. 2.000 kr. pr. 

år. 

Der var forslag til, at broerne gives navne efter øerne i Nakskov Fjord, med billeder og tekst om øerne. 

Dette til inspiration for gæstesejlerne, for derigennem at inspirere gæstesejlerne til at besøge og sejle mere 

rundt i Nakskov Fjord.  

 

 



6: Borde/bænke sæt  

Det blev besluttet at der indkøbes 5 borde/bænkesæt – vedligeholdelsesfrie, jfr. indhentet tilbud.  

 

7: Eventuelt 

 

 

 

Næste møde den 7. april 2022 - kl. 19.00.          

 


