Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmøde i d. 12. juni 2019
Afbud:
Ingen

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2: Nyt fra:
A: Formanden:
Det er fortsat meget uhensigtsmæssigt at provianteringsbroen ikke holdes fri, når medlemmerne står og
skal anvende den til det formål som den rent faktisk er skabt til.
Der mangler fortsat lidt oprydning på pladsen, bl.a. vil vi gerne have flyttet de sidst bådevogne tæt på
vandet over til den anden side, det vil give lidt mere plads og forskønne området yderligere.
Der er nu sat skilte op flere steder rundt omkring på havnen, bl.a. for at hjælpe både os selv men også
gæstesejlere, hundeluftere mv. Vi appellerer til, at anvisningerne på skiltene bliver overholdt.

B: sekretæren:
Der har været omkring 5 henvendelser fra gæstesejlere, så sejlersæsonen er i gang.

C: Sekretariatet/havnen
Der er ikke flere af de små bådpladser tilbage, og kun få andre bådepladser.

D: Kassereren:
Jan arbejder fortsat med bankskift.
Der er fortsat nogle enkelte medlemmer som stadig ikke har betalt kontingent og betalt for deres bådplads.
Bestyrelsen opfordre til at dette sker straks.

E: Udvalg:

Aktivitetsudvalget har afholdt Hornfiske konkurrence som gik fint, der deltog ca. 30 medlemmer og det var
en fantastisk dag.
Der er blevet sendt invitation ud til Sankt Hans aften, mere herom under dette punkt.

3: Asfaltering af Fiskerihavnen
Der er kommet en henvendelse fra fiskerihavnen omkring reparation af pladserne – den forreste plads ved
indkørslen til havnen og pladsen foran garnhallen. De har indhentet tilbud og det vil koster 316.000 kr.
Deres spørgsmål er om det er noget vi vil give et tilskud til.
Vi drøftede projektet indgående, herunder fordele og ulemper, beløbets størrelse mv.
Det er herefter en enig bestyrelse som indstiller følgende:
Bådelaugets medlemmer anvender disse pladser som adgangsveje, både til at komme ind til vores egen
plads, men også til vores bådebroer 1, 2 og 3. Derudover er det i alles interesse, at Langø havnemiljø ser
pæn og indbydende ud og at der selvfølgelig også kan køres uden problemer for biler/køretøjer mv.
Yderligere er det også en oplagt mulighed for fremadrettet, at lave andre samarbejder med fiskerihavnen
omkring andre projekter, som vi egentlig kun mangler at søge projektmidler til, men som også kræver
samarbejder med fiskerihavnen. Dette vil yderligere være til fordel for vores gæstesejlere/autocampere og
øget turisme i området samlet set.
Beløbets størrelse blev ligeledes drøftet og bestyrelsens forslag til bidrag vil være kr. 60.000. Vi er dog af
den opfattelse, at dette bør forelægges på en ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes derfor til
ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli 2019 kl. 19.00. Medlemmerne indkaldes snarest muligt pr. mail.

4. Strømstandere på bro 4 og 2
Det er på forrige bestyrelsesmøde blevet besluttet, at der skal nye strømstandere op ved bro 4 og 2. Der er
tale om 6 standere i alt. De er nu blevet bestilt og der er ca. 6 ugers ventetid for at få dem. I forbindelse
med etableringen må der ligeledes ind tænkes fremtidens vejrforhold i forhold til forhøjet vandstand.

5: Sankt Hans
Der vil som altid blive afholdt Sankt Hans aften i Langø Bådelaug. Der er spisning for medlemmerne kl
18.30, til 125,00 kr. pr. person. Der serveres en lækker menu: oksesteg med grønsager, surt og sødt, samt
pandekager med is. Der er bindende tilmelding til Anette Reinholt, senest den 18/6 på sms, og der kan
være max 40 personer - det er efter først til mølle princippet.
Bjarne Enemark holder båltalen kl. 21.30.
Der kan ikke modtages materiale som haveaffald mv. til afbrænding i år, idet Sankt Hans bålet vil være på
en jernplade ved strandkanten.
Der er sendt invitationer pr. mail.

6: Sommerferie
Bestyrelsen holder sommerferie og er tilbage igen torsdag den 12 september 2019. Vi ønsker alle
medlemmer en rigtig god sommerferie med mange hyggelige sejltur.

7: Eventuelt:
Vi har lånt et dræberbor til telefonspæle, men vi kender ikke umiddelbart nogle som kan bruge det, så hvis
nogle har mod på det, kan I kontakte formanden.
Flagstangen er under renovering og er nu ved at være færdig, det forventes at den kan rejses igen om en
uges tid. Vi siger mange tak for hjælpen for vel udført arbejde.

Næste møde 12. september 2019

