
Langø Bådelaug 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2022 
 

Afbud:  

Ingen 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Der er bestilt en ny el-stander til bro 4, den er endnu ikke ankommet. 

I forbindelse med overdragelsen af den lille bro som vi har overtaget fra fiskerihavene, er der 

tilsyneladende ikke helt klare linjer i forhold til de nye medlemmer. Det er desværre ikke alle som er 

informeret omkring overdragelsen, hvilket har givet og giver løbende udfordringer i forhold til 

opkrævninger mv. fremadrettet. Vi forsøger dog at rette op på det skete.  

Der er pt. ved at blive rokeret lidt rundt i forhold til pladserne i havnen. Dette blev der ligeledes informeret 

om ved den seneste generalforsamling.  

 

B: sekretæren: 

Intet 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Der er et par pæle som står løs i havnen. Det forsøges at få dem banket fast igen. Derudover mangler der et 

par ekstra pæle nogle steder.  

 

D: Kasseren 

Der er endnu ikke kommet regninger på de nye borde/bænkesæt. Derudover kommer der en udgift til 

container mv. 

 



 

E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalg: Der blev afholdt arbejdsdag og Standerhejsning d. 24. april 2022. Der var fremmødt 30 

medlemmer og vi er glade for den rigtig fine tilslutning. Der var stor tilfredshed med forplejningen. Der blev 

ryddet op flere forskellig steder og repareret bro mv. Der skal lyde en stor tak til de fremmødte. 

Fjorddage er fortsat under planlægning. Der bliver åben hus i forsamlingshuset, flagalléen bliver sat op 

hvilket bliver sponseret af TP-marine. Der er møde igen sidst på md.  

Hornfiskekonkurrencen skulle være på søndag, dette bliver i stedet Kr. Himmelfartsdag. Der er kontant 

betaling inden start og der vil være morgenkaffe mv. 

Travliftudvalg: Der har været positive tilbagemeldinger i forhold til det nye travliftudvalg. Det skal fra 

bestyrelsens side pointeres, at det kun er det nyvalgte travliftudvalg som håndtere travliftudvalgets 

opgaver. Der afholdes nyt møde med travliftudvalget, for at briefe det nye udvalg. 

Der udfærdiges et brev hvoraf det fremgår, at evt. forflyttelse af både som står på land, er på eget ansvar, 

når bådelauget er nødt til at rykke rundt på bådene. Dette brev sendes til alle og skal stå på hjemmesiden.  

Miljøudvalg: Intet. 

 

3: Bølgebryder plads 92  

Der er undersøgelse i gang i forbindelse med diverse tilbud på tømmer til bølgebryderen. Materialerne er 

steget meget, hvorfor der bruges noget længere tid til at forhandle en god pris.  

 

4: Indkøb af containere 

Der er modtaget tilbud på køb af nye containere, prisen er pr. stk. 26.800 plus levering. Det kan ikke betale 

sig at købe brugte set i forhold til pris contra stand. De indkøbes først når de gamle skal fjernes, så der kun 

skal betales for en gang kørsel.  

Den gamle container skal tømmes og gøres klar til at blive afhentet. Jan Baisner er tovholder for projektet.  

Det blev besluttet at indkøbe nye containere.   

 

5: Leje af klubhus 

Et medlem har rettet henvendelse til formanden i forbindelse med leje af klubhuset, hvor der er 

konstateret uregelmæssigheder hvad angår oprydning i køleskab/fryser, rengøring mv.  

Der er taget telefonisk kontakt til medlemmet, og forholdene er drøftet i forhold til hvad klubben, 

bestyrelsen og andre frivillige har af ressourcer til at sørger for klargøring af klubhuset til udlejning, 

herunder at dette i udgangspunktet kan forventes.  



Derudover har der været spørgsmål omkring rådigheden og andre medlemmers gang i klubhuset i den 

forbindelse. Her må det forventes, at der kan komme medlemmer og gæstesejlere dagen før udlejningen, 

og man kan således ikke forvente at kunne have klubhuset fuldt og helt til rådighed dagen før. 

Ovenstående er således premissen for at leje klubhuset. 

Der udfærdiges et brev i forbindelse med udlejningen som udleveres til kommende lejere.  

Bestyrelsen går fortsat ind for at vi udlejer klubhuset til medlemmer. 

 

6: Nye bro-navne 

Der er lavet udkast til bro-navne jfr. tidligere forslag i stedet for den nuværende ordning med nummer på 

broerne og disse er godkendt, dog med små justeringer.  

Der indkøbes alu. rammer som monteres på en pæl som bliver sat ved hver bro. 

 

7: Eventuelt 

Der drøftes videre omkring rengøring. 

Asger Knudsen fra Hestehovedet lystbådehavn, har kontaktet os i forbindelse med en forespørgsel om 

hvorvidt bådelauget kunne være interesseret i at være medejer af et tømningsanlæg til bådene. Dette er 

bestyrelsen positive overfor. 

Der holdes øje med om frekvensen i forbindelse med tømning af container til affald skal sættes op. 

Lamperne på bro 4 bliver udskiftet.  

Fællestur til Spodsbjerg d. 2. og 3. juli – uge 27.  

 

 

 

 

Næste møde onsdag d. 8. juni 2022 - kl. 19.00.          

 


