Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. juni 2022
Afbud:
Ingen

Dagsorden:
1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet gennemgået og godkendt

2: Nyt fra:
A: Formanden:
El-standeren til bro 4 er nu modtaget og genetableret efter skaden.
Der har holdt en bil til opladning på parkeringspladsen i Pinsen, herunder har bilens ejer også afleveret
affald. Dette var iflg. aftale med formanden og ejeren har betalt for dette.

B: sekretæren:
Intet

C: Sekretariatet/havnen:
Der er ved at blive etableret skilte med bådplads nummer på den gamle bro 3.
Vi mangler el-målere til et par enkelte både. Der undersøges omkring priser mv.

D: Kasseren
Der er betalt to regninger af en vis størrelse, hvilket drejer sig om containere og bordebænke sæt.

E: Udvalg:
Aktivitetsudvalg: Der afholdes møde d. 13. juni omkring Skt. Hans aften.

Fjorddage er fortsat under planlægning. Der bliver åben hus i forsamlingshuset, flagalléen bliver sat op
hvilket bliver sponseret af TP-marine. Der mangler fortsat noget planlægning i forhold til Hestehovedet.
Hornfiskekonkurrencen skulle have være afholdt Kr. Himmelfartsdag. Denne blev desværre aflyst pga.
vejret.
Miljøudvalg: Intet.

3: Travliften
Der er ønske fra travliftudvalget omkring en anden traktor med servostyring. Vi undersøger dette, herunder
evt. en brugt.
Transport af kvæg til Enehøje: Der har været forespørgsel omkring transport tirsdag lige efter påske. Jan S.,
Jan B. og Jørgen Reinholt har iflg. aftale med travliftudvalget udført denne operation. Der er anvendt 8
timer på dette, hvilket kunne have være komprimeret til 4 timer. Fremadrettet meddeles det, at dette
varsles med minimum en uge i forvejen, idet vi ikke umiddelbart kan træde til så hurtigt fremadrettet.
Derudover har bestyrelsen besluttet, at der betales almindelig timeløn for denne operation.
Reduktion af bådoptagninger: Der er anvendt syv weekender på at søsætte både i år. Dette tages op i
forbindelse med revision af takstbladet, idet sådan en langstrakt periode giver udfordringer både i forhold
til travliftudvalget og parkeringsforholdene på området.

4: Stigende tyveri
Der har været div. små tyverier og hærværk på bådelaugets område. Bestyrelsen er opmærksom på dette,
men vurderer ikke for nuværende, at der som sådan er et problemer, men det vil være noget som der
bliver observeret på.

5: Containere
Jan B. og Jørgen er i gang med at etablere de nye containerne, som bliver placeret samme sted som de
gamle. Der er lavet et flot stykke arbejde, og det ser rigtig godt ud. Bestyrelsen takker for indsatsen.

6: Pæle
Et medlem fra fiskerihavnen vil gerne skære et par pæle under vand, som pt. står til at skulle fjernes.
Derudover skal der slås div. pæle i havnen.

7: Eventuelt
Der afholdes sommerferie i bestyrelsen i juli og august md., dvs. ingen bestyrelsesmøder der.
Hvis medlemmer har bådstativer stående på land, som ikke er mærket op, skal dette gøres. Det skal fremgå
hvem stativerne tilhører. Dette skrives rundt til samtlige medlemmer.

Vi har mange gæstesejlere som betaler via Harba. Der er ansat en ny mand hos Harba, som nu har fået til
opgave, at være med til at rette op på div. fejl og mangler i systemet.

Bestyrelsen ønsker alle bådelaugets medlemmer en rigtig god sommerferie med mange sejl- og
solskinstimer.

Næste møde torsdag d. 8. september 2022 - kl. 19.00.

