
Langø Bådelaug 

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. april 2022 
 

 

 

Afbud:  

Kent. 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Forslagene og diverse idéer fra generalforsamlingen er gennemgået. Disse tages løbende op som punkter 

på bestyrelsesmøderne. 

Langø Bylaug har et arrangement på lørdag i forsamlingshuset. Vi har fået tilbudt en stand, hvor vi kan 

reklamere for bådelauget. Formanden deltager.  

Vi har fået en forespørgsel omkring kontakt til et arkitektfirma for derigennem, at få firmaet til at tegne den 

platform/terrasse som vi har en idé til. Der er dog lavet en skitse/tegning, som bestyrelsen er enige om er 

udmærket i forhold til det videre forløb, herunder også til ansøgning om projektmidler.  

Der undersøges fortsat omkring priser på containere. Jan Baisner vender tilbage med tilbud mv.  

 

B: sekretæren: 

Intet 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Formanden er ved at kigge ind i hjemmesiden, herunder vil der blive foretaget en oprydning mv.  

 

D: Kasseren 

Intet 



E: Udvalg: 

Aktivitetsudvalg: Der afholdes arbejdsdag og Standerhejsning d. 24. april. Der startes med morgenmad og 

der vil være frokost.  

Fjorddage er fortsat under planlægning. Der er forespørgsel omkring flagallé på Langø, dette undersøges. 

Der er styr på telte og musik. Forplejning er under planlægning.  

Der er bådoptagning på lørdag, hvor der vil være morgenbrød.  

Travliftudvalg: Der er første optagning af både på lørdag. Der bliver sat ny lås på travliften. Det er meddelt 

til travliftudvalget, at der ikke kan sættes både i og tages både op af vandet uden der noteres navn, adresse 

og telefonnummer på den pågældende person som har bestilt travliften.  

Miljøudvalg: Intet 

 

3: Vand på bro 2 og bro 1 

Der er smadret et vandrør ved bro 2, dette er formentlig pga. voldsomt vejr. Der er lavet aftale omkring 

reparation af dette. 

Der skal laves et par kasser med isolering til diverse rør/haner, således at der ikke sker frostsprængning 

fremadrettet. 

 

4: Autocamperpladser udvidelse  

I fortsættelse af forslaget til generalforsamlingen, hvor det blev besluttet at der etableres 5 

autocamperpladser i stedet for de nuværende 3 pladser, bliver disse nu etableret. Pladserne markeres med 

plantekasser og skilte. Der skal etableres yderligere strøm og evt. strømstandere til pladserne. Der 

markeres yderligere med granitskave som underlag.  

 

5: Bølgebryder v. Amy og Morten (hvem kan/vil lave).  

Der er banket pæle for enden af den sidste plads ved Amy og Morten. Der bestilles nu tømmer til 

etableringen af bølgebryderen. Morten og Amy er hjælpere på projektet. 

Kent forespørges i forhold til at være tovholder på projektet. 

Der bestilles samtidig tømmer til reparation af den nye bro som for nylig er overdraget fra Fiskerihavnen.  

 

6: Parkeringsforhold 

Parkeringsforholdene tages op til overvejelse, jfr. generalforsamlingen. Problemstillingen er drøftet. Der 

produceres skilte hvor der anvises både langtidsparkering og korttidsparkering, herunder trailerparkering. 

Således at det tydeligt fremgår hvor det er hensigtsmæssigt at parkere. Der holdes øje med hvordan og 

hvor meget der parkeres foran klubhuset. 



Der er investeret i en skiltemaskine, så vi selv er i stand til at producere skilte.  

 

6: Eventuelt 

Den lille flydebro der ligger i havnen og kun er tøjret til en pæl, skal sejles ind til land.  

 

Næste møde den 5. maj 2022 - kl. 19.00.          

 


