
Langø Bådelaug 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. september 2022 
 

Afbud:  

Ingen 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet gennemgået og godkendt  

Der har været henvendelse fra Spodsbjerg Lystbådehavn omkring en evt. interesse i, om Langø Bådelaug vil 

være med til at oprette en andelsforening som skal have til formål at oprette en dagligvarebutik. Denne 

henvendelse er ikke imødekommet, idet vi er enige om, at vi ikke investerer i andre lokalområder end vores 

eget nærområde og dette vil altid bero på en individuel vurdering.  

Der pågår dialog med Ole fra Langø Bylaug omkring ansøgning om midler til bl.a. ansøgning om ”broen 

rundt” og evt. andre interessante projekter, herunder platform ved caféen. Der vil blive aftalt møde med 

Ole i uge 38, og Amy indgår i dialogen i forhold til evt. beskrivelser af projekter.  

 

B: sekretæren: 

Intet 

 

C: Sekretariatet/havnen: 

Der er oprettet en ny bådplads ved bro 1, til en stor sejlbåd. 

Der er undersøgt priser mv. på strømmålere, idet vi har mangel på disse. Der indkøbes yderligere 5 stk. 

Der er produceret informationsmateriale omkring udlejning af klubhuset, med henblik på udlevering ved 

udlejning til div. arrangementer.  

 

D: Kasseren 

Det foreløbige regnskab blev forelagt til gennemgang i bestyrelsen. Der er som ventet øgede udgifter til el 

mv. men generelt ser det godt ud og der har været en pæn indtægt på gæstesejlere.  

 

E: Udvalg: 



Aktivitetsudvalg: Fjorddage er afholdt og det gik rigtig godt. Traditionen tro var er gratis sildebord mv. ved 

Langø Bådelaug, samt musik i klubhuset med salg af kaffe m. lagkage mv.  Der er et pænt overskud.    

Miljøudvalg: Intet. 

Travliftudvalg:  Der er udfærdiget lister i forbindelse med bådoptagning, hvor man skriver sig på for de dage 

hvor der er bådoptagning. Derudover er der lavet et nyt informationsmateriale, hvoraf det bl.a. fremgår 

hvordan bådoptagning foregår og hvordan man skal forholde sig i den forbindelse.  

Derudover er der udfærdiget et brev som anvendes i forbindelse med evt. flytning af både på land i Langø 

Bådelaug. 

 

3: Bølgebryder plads 92  

Der er modtaget tømmer til etablering af bølgebryderen, det skal blot undersøges hvad vi har af skruer og 

bolte mv. Det planlægges at denne etableres i weekenden d. 22. og 23. oktober. Jan S. taler med Søren i 

forhold til planlægning.  

Alternativ planlægges en anden weekend. 

 

4: Pæle 

Jan S. tager kontakt til Hans-Martin fra fiskerihavnen med henblik på en aftale omkring pæle-slåning. Der 

skal bl.a. slås pæle i ved indsejlingen til havnen, samt enkelte i havnen som mangler eller er 

beskadiget/løse.  

 

5: Containere 

Der bliver leveret et læs jord til her sidst på måneden. Dette til brug for yderligere jord på siderne af 

containerne. Der er lavet et virkelig flot stykke arbejde af bl.a. Jan B., hvilket har givet os et godt værksted 

men det har bestemt også pyntet på området.  

Der er drøftet evt. isolering af containerne for at forebygge rust mv. Dette er fortsat under overvejelse.   

 

6: Genindførelse af betaling for bad. Grundet miljøhensyn og høje priser på el og vand 

Der var ikke flertal for forslaget, så derfor genindføres der ikke betaling på bad.  

Der blev talt ind i evt. forhøjelse af taksterne hvis det viser sig, at det på et senere tidspunkt bliver en 

udfordring. Vi tror fortsat på, at alle i dag er så miljøbevidste, at ingen bruger unødvendigt meget varmt 

vand heller ikke selv om det er gratis.  

 

7: Indføre betaling for overnatning i shelters og telt. Pris kr. 35,00 i shelters og kr. 25,00 i telt per person 



Der er enighed om, at vi ikke er en campingplads, derfor tages der ikke betaling for at slå et telt op. Der kan, 

og der har været særlige tilfælde hvor der efter aftale har været slået telt op, men dette er i 

udgangspunktet ikke noget der sker.   

Der er flertal for, at vi tilmelder os app-en Shelters, så turister har mulighed for at booke overnatning i 

vores shelters. Dette med begrundelse i, at vi forventer via denne at få flere overnatninger og for 

derigennem at gøre mere opmærksom på, at vi har en shelters.  

Samtidig var der en drøftelse af shelterens vedligeholdelsestilstand.   

 

8: Eventuelt 

Der har været afholdt borgermøde i forbindelse med udvikling af Nakskov Fjord v. Nakskov 2030, hvor bl.a. 

Amy har deltaget. Der er i forbindelse med gruppearbejdet der stillet forslag om etablering af stor mole, 

dækkende både Bådelauget og Fiskerihavnen, herunder etablering af molebad. Nye anløbsbroer med strøm 

og vand ved alle øerne i fjorden, bedre afmærkning af sejlruter evt. uddybning og flere ankerbøjer. 

Etablering af naturhavn på Albuen. Flere bådepladser i Langø mv. Dette er kun nogle af forslagene. Alt blev 

noteret og der skal være endnu et borgermøde i november måned hvor det forventes, at der vil være lavet 

en skitse/plan for det videre projekt.   

Drøftet opstilling af el-stander til opladning af el-biler på bådelaugets område. Dette undersøges nærmere i 

forhold til priser mv. og tages med på næste bestyrelsesmøde.  

Der er arbejdslørdag og standerstrygning d. 23. oktober.  

 

 

Næste møde torsdag d. 6. oktober 2022 - kl. 19.00.          

 


