Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2022
Afbud:
Ingen

Dagsorden:
1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet gennemgået og godkendt
A: Formanden:
Intet
B: sekretæren:
Intet
C: Sekretariatet/havnen:
Der er kommet et nyt medlem som kommer fra Københavnsområdet, og der er mulighed for at der
kommer yderligere en. Derudover er det kommet en yderligere på venteliste. Der er pt. et par stykker på
venteliste.
D: Kasseren
Der har været ca. 250 autocampere og 550 gæstesejlere, så det ser rigtig godt ud.
E: Udvalg:
Aktivitetsudvalg: Hvad angår Fjorddage er der flere af arrangørerne som har trukket sig af forskellige
årsager. Det er generelt stor tilfredshed med arrangementet.
Miljøudvalg: Intet
Travliftudvalg: Intet

3: Beklædning af containere indvendigt
Det blev besluttet at containerne skal isoleres indvendigt. Der indhentes tilbud fra forskellige for at få en
god pris.

4: Pæle
Der er bestilt skruer og bolte til bølgebryderen og pælene forventes ligeledes at være slået så de er klar til
arbejdsdagen.

5: Arbejdsdag/Standerstrygning
Der er planlagt arbejdsdag og Standerstrygning d. 23. oktober 2022. Hjemmesiden opdateres løbende med
en arbejdsliste. Der er behov for oprydning på 1. salen i klubhuset.
Standerstrygning kl. 14.00 med kaffe og kage.
Der vil være morgenmad og frokost på arbejdsdagen – start kl. 8.00.

6: Varme i Klubhus i vinter
Det er besluttet, at der skrues ned for varmen i klubhuset til ca. 16 grader. Hvis medlemmer skal anvende
huset, skal de selv skrue op for varmen på forhånd, og skrue ned igen når huset forlades.
Rengøring bestilles til hver 14. dag i klubhuset og baderum hver uge.
Derudover lukkes to af toiletterne ned for vinteren.

7: Olie og oliefilter
Der er forslag om, at medlemmer som skifter olie også selv sørger for at bortskaffe affaldet, herunder olie
og filter mv.
Bestyrelsen har besluttet, at man ikke kan aflevere olie og filter hos Bådelauget længere.
Der skal derfor ryddes op på området, hvor der har været indrettet til bortskaffelse af dette.

7: Eventuelt
Der har været møde med Ole fra Bylauget i forbindelse med evt. ansøgning af projektmidler. Der er kontakt
til en leverandør af tegninger af projekter. Det undersøges om der kunne være andre med denne
kompetence.

Næste møde torsdag d. 26. oktober 2022 - kl. 19.00.

