
Langø Bådelaug 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2022 
 

Afbud:  

Ingen 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt  

A: Formanden: 

Der var mødt rigtig mange op til arbejdsdag og standerstrygning ca. 30-35 medlemmer, det var helt 

imponerende flot. Bestyrelsen siger mange tak for det og den gode indsats. Maden var rigtig god og dejlige 

kager.  

Vi vil forsøge at lave en ”malerdag” til maling af klubhuset mv. hen i foråret. Det forsøges at finde en mulig 

tovholder til generalforsamlingen.  

 

B: sekretæren: 

Ingen 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Der er slået diverse pæle rundt omkring i havnen og bølgebryderen er ved at blive etableret. 

 

D: Kasseren 

Ingen 

 

E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalg:  

Miljøudvalg: Olietønder og andet i forbindelse med olieskift mv. er fjernet og arealet er ryddet for 

miljøaffald. Dette betyder, at medlemmer selv skal bortskaffe miljøaffald ved at aflevere dette på en 

genbrugsstation. 



Travliftudvalg: Der er et ønske om, at der købes to hunde af dem med hjul på. Hvilket hermed er besluttet.  

 

3: Isolering af containere  

Der afventes fortsat tilbud fra diverse leverandøre. 

 

4: Kabel og rør til autocampere 

Der skal bruges ca. 100 meter kabel til etablering af mere strøm til autocamperne. Der skal bl.a. etableres 

yderligere til de to nye pladser, og gerne udskiftning fra 6 amp til 13 amp.  

Det blev besluttet at kabel og rør indkøbes.  

 

5: Servostyring til traktor og eftersyn 

Vi har været på udkig efter en ny brug traktor, men det er umiddelbart ikke muligt at finde en som er lav 

nok, så den kan køres ind i skuret. Derfor blev det besluttet at der etableres servostyring på vores traktor 

samt et eftersyn. 

 

6: Juleafslutning 

Der afholdes juleafslutning torsdag d. 8. december 2022 – kl. 18.00.  

 

7: Sejlerens  

Der købes ½ siden annonce i Sejlerens som svarer til sidste års annonce. 

 

8. Eventuelt 

Lamperne på bro 4 skulle skiftes, men vi har endnu ikke kunnet finde egnede lamper som skal være 

fuldstændig tætte. Formanden undersøger nærmere og vender tilbage. 

 

 

 

 

Næste møde torsdag d. 8. december 2022 - kl. 18.00.          

 


