Generalforsamling i Langø Bådelaug
Søndag den 8 marts 2020 kl 10.00

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og henviste til den udsendte dagsorden.
Der var mødt 30 stemmeberettiget medlemmer op, samt nogle ikke stemmeberettiget.

Dagsorden:
1: valg af dirigent:
Jens Bertelsen blev valgt som dirigent.

2: Formandens beretning:
Vi starter som altid med at mindes afdøde medlemmer, der er desværre et medlem der har forladt os
i år, Hans Jørgen Jensen med båden Rimfaxe Hans Jørgen nåede kun at være medlem i ganske få år.
Han døde i 2019 pga. sygdom.
Lad os rejse os og mindes Hans Jørgen. Ære være hans minde.
Jeg syntes også at vi lige skal sende en venlig tanke til Poul Hansen, en del af vores bestyrelse og
aktivitetsudvalg, som jo desværre er blevet meget alvorlig syg, og derfor trådt ud af både bestyrelse
og aktivitetsudvalget.
Og nu til en tur gennem sidste sæson.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen blev vanen tro hurtigt overstået uden nogle nævneværdige
uoverensstemmelser. Derefter var der middag med lidt mad og fælles hygge.
Arbejdsdag/Lege og Grill pladser:
Sidst i april blev vi færdige med vores nye grillpladser takket være en ihærdig indsats fra en flok
hårdtarbejdende medlemmer, og de er jo blevet rigtig gode og har fået rigtig meget ros fra mange af
de gæster som har benyttet dem, samt herboende.
Det herrens år 2017 sendte vi en ansøgning om at få lov til at stille en legeplads op og det fik vi så
allerede lov til først i 2019, som så, efter mange tovtrækkerier, medførte at den stod klar sidst i maj
til stor glæde for både lystsejlernes børn og Langøs børn.
Så begge dele må jo siges at være en stor succes.
Standerhejsning:
7. april fik vi så skudt sæsonen i gang med hejsning af standeren og efterfølgende spisning som
sædvanligt godt arrangeret af aktivitetsudvalget, og med et stort fremmøde, som jo er dejligt at se.
Flagstander:
Kurt Lange og Pohl fik givet vores flagmast en ordentlig overhaling med ny maling og nye virer, så
den formentlig kan holde en del år igen, vi siger tak for indsatsen. Det var tiltrængt og flot er den jo
blevet.
TP Marine:
I april eller maj måned havde jeg et møde med Thomas indehaver af TP marine angående benyttelse
af bl.a. pladser i havnen og at provianteringsbroen er til proviantering og ikke en reparationsplads.
Jeg ved ikke hvor det skilt egentligt kommer fra. Derudover aftalte vi at der blev lavet skilte til TP

marine som fremover skulle sættes på både som var til reparation hos TP marine så vi kunne se
hvilke både der var til reparation. Og have mulighed for at opkræve havnepenge. INGEN af disse
aftaler er efterkommet af TP marine. Vi bliver derfor nød til at tage nye forholdsregler i det
kommende år da det ikke er en servicekaj for TP Marine, men en provianteringsbro for
medlemmerne.
Hornfiskekonkurrence:
Den 1.uge i maj blev der som altid afholdt hornfiskekonkurrence med deltagelse af 30 medlemmer
og et fantastisk vejr. Der blev også fanget en del hornfisk.ca. 250 fisk Der deltog 28 voksne 8 børn.
Sankt Hans:
Sankts Hans aften gik som sædvanligt godt, med spisning, hygge og senere holdt Bjarne Enemark
båltale. Sidste år var så med vores nye Sankts Hans bål (ja det er jo nyt hvert år) men dette blev
stablet op af noget affaldstræ ude på kanten bag legepladsen. Det fungerede efter min mening rigtig
fint for der var ikke en masse hækkeafklip fra dagen i forvejen, som kunne ose helt tosset, der var
heller ikke risiko for fuglene havde bygget reder i det gamle hækkeafklip fra sidste år. Ja så var der
måske nogen der syntes det var ærgerligt at de ikke skulle holde brandvagt det meste af natten. Men
det kom de nok over alligevel. Det vil være fremgangsmåden fremover.
Ekstraordinær generalforsamling:
Den 1/7 afholdt vi ekstraordinær generalforsamling vedr. asfaltering af havnepladsen da den er fyldt
med huller og er næsten umulig at gå og cykle på. Det blev besluttet at vi ville give et bidrag på
60.000 kroner til at havnen kunne få lagt nyt asfalt på. Der er dog ikke sket meget ud over at de
værste huller er blevet lukket. Jeg har talt med Johnny i denne uge og han skulle have et møde med
dem der skal lave det inden denne weekend angående hvornår de skal i gang. Tilsyneladende er
asfaltfabrikken under restaurering og så snart den er oppe at køre igen ville fiskerihavnen blive
nogle af de første der blev lavet asfalt til.
Fællesturen:
Fællesturen til Spodsbjerg gik som sædvanligt rigtigt godt med en masse sjove lege og en masse
hygge om aftenen. Så i år giver jeg ikke en opfordring til at tage med for det er der jo alligevel ikke
flere der gør. Men så er det jo godt at vi har nogle sjove dage alligevel
Fjorddage:
Fjorddagene har jo efterhånden nogle år på bagen, men alligevel et stort tilløbsstykke, dog lidt færre
end sidste år men alligevel et pænt overskud. Da gudstjenesten, som blev afholdt af Henrik Gade
Jensen var overstået så man kunne komme i gang med de gratis sild, med underholdning af Rødby
harmonikaklub, dette er jo altid er et stort tilløbsstykke. Når man så havde fået sat de saltede sild til
livs, kunne man slukke tørsten i klubhuset, til hyggelig musik af Wagner og Svendsen Hvis man var
mere sulten, kunne man også købe burgere og pandekager i klubhuset.
Det skal lige bemærkes selvom Lone Frost er stoppet i bestyrelsen, vil hun meget gerne fortsætte
med at stå for bådelaugets del af fjorddagene.
Arbejdsdag:
Der var mødt rigtig mange op til arbejdsdagen og vi fik ryddet væk til vinteren og lavet rigtig
mange ting bl.a. ryddet op i noget af al det gamle skrammel ovre omkring containeren hvilket gav
en del luft og så røg der et par enkelte bukke ud som ikke skulle have været kasseret men det fik vi
dog hurtigt styr på. Vi fik også lavet en lidt længere opkørsel her ude ved opgangen så det er
nemmere at komme op med kørestole.
Pladsen:
Da det logistisk er en stor opgave at få ryddet pladsen mod vandsiden, for de sidste både og
bådvogne inden den 15.maj, snakkede jeg med Freddy, som fortalte at han skulle have sin båd i
vandet næste dag, om at når de nu havde traktoren fremme, om de så ikke lige kunne køre de
tomme bådvogne over på den anden side. Freddy fortalte mig senere at vognene ikke var blevet

flyttet (hvilket jeg jo godt kunne se) for det mente man fra traveliftudvalget side ikke at jeg skulle
blande mig i. Til det må jeg bare sige at, det mener jeg absolut at jeg skal, specielt da det var noget
der var besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde. Af og til tillader jeg mig også at spørge om hvad
det er for både der er løftet op og det mener jeg også at jeg burde kunne gøre, uden at der falder
bemærkninger andetsteds, om at det ikke kommer mig ved.
Det syntes jeg simpelthen bare ikke er i orden.
Standerstrygning:
Standerstrygningen blev afholdt den 27/10 igen et vellykket arrangement med et stort antal
fremmødte. Efter sang og standerstrygning hyggeligt samvær med fælles spisning.
Nytårskur:
31/12 nytårskur mødtes vi som vi plejer om formiddagen for lige at ønske hinanden godt nytår og
lige få en bid mad.
Tilbygning:
Endnu en farce, Det har trukket ud og trukket ud og trukket ud, da jeg fandt ud af at det
tilsyneladende ikke kun var kommunen der nølede, har jeg fra sidst i januar overtaget kontakten
med kommunen og nu ser det ud til der er fremskridt, det var sådan at bådelaugets bygninger i BBR
registeret stod som Erhverv og institution. Det gør alting om tilbygninger langt mere kompliceret.
Det er nu rettet til Fritid og andet.
Der er sendt tegninger til miljøudvalget i kommunen om hvor der er forurenet og hvor der er opfyld.
Det havde De åbenbart ikke en skid styr på. Troede ellers det var dem selv der havde givet
tilladelsen til opfyldningen.
Havde møde med miljøsagsbehandleren i mandags og han fortalte at region Sjælland for nogle år
siden overtog behandlingen af alle havne. Kort efter kom en lov som gjorde at alle havne skal
betragtes som forurenede og hvis jorden bliver dækket af f.eks. beton eller asfalt, bliver det endnu
vanskeligere at få tilladelse. Tirsdag ringede sagsbehandleren igen, han havde nu talt med region
Sjælland og det var lykkedes ham at få os fritaget for en §8. (en §8 er en redegørelse for hvordan
man skiller sig af med diverse affald og forurenet jord mm).
Så nu venter vi bare på tilladelsen, som jeg tror er lige på trapperne.
Broer:
Der er indkøbt el standere til bro 2 og 4 samt indhentet priser på materialer til renovering af bro 2.
Vi må nok se i øjnene at renoveringen ikke kommer i gang før til efteråret, da det ikke rigtig er
muligt at renovere den i højsæsonen. El standerne på bro 4 forventes at blive sat i gang til næste
arbejdsdag.
Gæster:
Vi har haft nogle gæster i år som desværre kommer her, bliver hevet op i traveliften for derefter at
afvaske deres båd af og bundsmøre med et utroligt svineri til følge, da dette kan koste os ret store
summer at få ryddet op i, har bestyrelsen besluttet at det er vi ikke interesseret i.
Klubaften:
Aktivitetsudvalget havde arrangeret en klubaften her i januar måned med foredrag af Kirsten
Systoft som fortalte en masse spændende ting fra deres sejlads i Caribien. Super godt tiltag, lad os
få mere af det.
Toiletter:
Så bør vi måske overveje, om ikke vi skulle lave en udbygning til klubhuset så vi kan få lidt flere
toiletter, da dem vi har tilsyneladende, enten er gået i stykker eller er optaget hele tiden, da jeg og
en del andre medlemmer ellers ikke begriber hvorfor der skal urineres hele vejen rundt om
klubhuset, i stedet for på toiletterne. Sidst jeg kiggede, stod det i hvert fald stadig i vores
ordensreglement at man skal bruge toiletterne. Så det ville være dejligt hvis man kunne følge det.

Tak:
Ja så vil jeg gerne sige tak til traveliftudvalg, aktivitetsudvalg, miljøudvalg samt bestyrelse for en
stor indsats igen i 2019. som Langø bådelaug ikke kunne eksistere foruden.
Det var så kort fortalt året der gik i Langø bådelaug, og lad os satse på i fællesskab at skabe en
rigtig god sæson i 2020.
Formanden.
Kommentarer fra generalforsamlingen:
Der var med henvisning til generalforsamlingens referatet fra sidste år dvs. 2019, et medlem som
synes, at projektet ”broen rundt” ikke var en god idé, idet det ville kræve meget vedligeholdelse, og
at vi skal være opmærksomme på at anvende bedre pæle til broen.
Der var yderligere forslag om, at udskifte de el stik som sidder på bro 2 til EU/EØS stik her til
sommeren, idet det er en billig løsning og ingen af stikkene virker pt.
Formandens beretning blev godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Regnskabet var sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen sendt til alle medlemmer, så alle
har haft mulighed for at læse det igennem.
Der var et enkelt spørgsmål omkring el omkostninger som er steget til kr. 15.000 fra kr. 8.000.
Dette spørgsmål blev forklaret af kassereren, som periodeforskydning og vi har endnu ikke
modtaget en endelige afregning.
Yderligere oplyser kassereren, at det ikke længere er en fordel at have sol-paneler på taget. Dette
har dog været en fordel indtil nu.
Regnskabet blev godkendt

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant

Jan Sørensen
Morten Simonsen
Kent Michaelsen
Heinrich Pohl

genvalgt
genvalgt
valgt for 2 år
valgt for 1 år

Det blev oplyst, at Amy Jensen fejlagtigt ikke er på valg nu men først i 2021.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor
Revisorsuppleant

Allan Svendsen
Britt Walbum

genvalgt
genvalgt

6. valg af udvalg:
Aktivitetsudvalg:

Bernd Arning (Kalle)
Anette Reinholdt
Linda Michaelsen
Jens Lund
Jens Berthelsen

genvalgt
genvalgt
valgt
valgt
valgt

Traveliftudvalg:

Helge Samuelsen
Hans Jørgen K Kleister
Philip Pedersen
Carsten Monsson

genvalgt
genvalgt
genvalgt
genvalgt

Web-master:

Britt Walbum

genvalgt

Miljøudvalg:

Jens Dichow Lund
Michael Andersen
Kurt Zashariassen

genvalgt
genvalgt
genvalgt

7. Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser:
Alle medlemmer har sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, fået medsendt:
Bestyrelsens forslag til takster for Langø Bådelaug 2020.
Der henvises i øvrigt til punkt 9.
Bestyrelsens forslag godkendt som forelagt.

8. Vedtægtsændringer
Alle medlemmer har sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, fået medsendt:
Bestyrelsens forslag til vedtægter for Langø Bådelaug.
Formanden oplyste, at bestyrelsen har gennemgået de gamle vedtægter mht. fejlrettelser og
indarbejdet noterne fra taktsbladet mv.
Et medlem mener det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er noter i takstbladet.
Bestyrelsens forslag godkendt som forelagt.

9. Indkomne forslag
Forslag 1:
1) Vinterplads på land skal masterne være demonteret
2) Vinterplads på land aktiv medlem ændres fra 210,00 til 300,00 kr.
3) Havnetakster gæsteanløb & autocamper EL afregning ændres fra 10,00 til 20,00 kr.

Langø 29-2-20

Traveliftudvalget

Helge oplyser uddybende til forslag 1, at det kan høres af mange andre når master står og hyler i
vinden. Yderligere er det besværligt i forbindelse med op- og nedtagning af bådene.
Vedtaget, alle var enig om, at det er en god idé.
Helge oplyser uddybende til forslag 2, at de mener, at det er en voldsom stigning som bestyrelsen
har lagt op til og at den nuværende takst er et godt bidrag i forvejen.
Formanden oplyser på bestyrelsens vegne, at vi har nogle som kommer til Langø bådelaug, kun for
at benytte sig af en plads til vinteropbevaring, han oplyser i den forbindelse, at vi ikke er
interesseret i, at have bådopbevaring for både udefra på pladsen vinteren over, dette af hensyn til
området generelt.
Der var forslag til et noget højere bidrag end bestyrelsens forslag på de kr. 800., men at pris på godt
kan haves til kr. 2.500. Det er dog ikke muligt at stille dette forslag på nuværende tidspunkt, idet
dette skulle have været stillet som et indkommet forslag.
Det var skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag på kr. 800:
For stemte 25
Imod stemte 4
Blanke 1
Travliftudvalgets forslag blev således ikke vedtaget.
Helge oplyser uddybende til forslag 3, at de mener, at autocamperne bruger mere strøm end det der
svarer til kr. 10 og derfor mener de, at beløbet skal hæves til kr. 20.
Formanden oplyser på bestyrelsens vegne, at bestyrelsen har valgt kr. 10 til strøm for autocampere,
idet vores takst for en autocamper allerede er i den høje ende set i forhold til mange andre havne.
Det var skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag på kr. 10:
For stemte 24
Imod stemte 5
Blanke 0
Travliftudvalgets forslag blev således ikke vedtaget.

Forslag 2:
Næsby d. 1/3-2020

Forslag til generalforsamling i Langø Bådelaug 2020

Der stilles hermed forslag om at proviantbroen fremover ikke længere benyttes som både
proviantbro og reparationsbro, men udelukkende kun som proviantbro.

Mvh. Jan Sørensen

Et medlem bemærker, at forslaget ikke er indkommet rettidigt, men at han ikke modsætter sig at
forslaget behandles.
Jan oplyser uddybende til forslaget, at proviantbroen kun bør anvendes til proviantering og bør ikke
anvendes til reparationer. Det et ikke hensigtsmæssigt, at der ligger både der i flere dage uden der
sker nogen former for reparation. Dette gælder også det andet hul, hvis det er reparationer må man
være ved sin båd så man kan tale om det med de øvrige medlemmer hvis nogen står og skal
proviantere.
Det var afstemning via håndsoprækning om forslaget:
For stemte 24
Imod stemte 0
Jan Sørensens forslag vedtaget.

10. Fremlæggelse af driftsbudget:
Driftsbudgettet var sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen sendt til alle medlemmer, så
alle har haft mulighed for at læse det igennem.
Kassereren oplyser, at der mangler et punkt på kr. 60.000 som fejlagtigt ikke er indarbejdet, dette i
forhold til den udgift som skal medgå til asfaltering af fiskerihavnen, hvilket blev vedtaget på den
ekstraordinære generalforsamling d. 1. juli 2019.
Driftsbudgettet godkendt.

11. Eventuelt:
Formanden oplyser, at han lige har været til møde hos politiet, de oplyser, at alle både fra ikke
Schengenlande skal meldes til politiet. Politiet vil skærpe deres opsyn ved havnene generelt.

Det blev bemærket, at man bør rydde op i de gamle bådestativer som står rundt omkring, idet de
ikke pynter på havnen. Det blev yderligere nævnt, at der skal stå navne på alle stativerne.
Der blev spurgt ind til flere udviklingsmuligheder, herunder at der findes en pulje som hedder ”Her
bor vi puljen” hvor vi evt. kan søge midler. Der blev spurgt ind til projektet omkring røgeri på
havnen, som tidligere er tegnet af en landskabsarkitekt, men det oplyses, at dette projekt er faldet til
jorden igen.
Yderligere er der vist interesse for, at få etableret en sauna i forbindelse med, at nogle vinterbader
og det oplyses af Jens Lund, at der godt kan laves en sauna ude ved bro 4. Alternativt blev der
nævnt nogle tønder som sauna, der var dog enighed om, at dette ikke er så pænt. Der blev dog
nævnt bekymring omkring udsigten i forhold til etablering af en sauna.
Formanden oplyser, at rengøringen i klubhuset ikke længere kan varetages af kommunen, hvorfor
der skal findes en anden ordning, alle er meget velkommen til at byde ind her. Der arbejdes videre
med denne udfordring i bestyrelsen.
Der efterlyses ajourført medlemsliste som skal være tilgængelig i klubhuset, og at denne bør
ajourføres jævnligt.
Formanden oplyser afslutningsvis, at der er ekstraordinær generalforsamling d. 2. april 2020 af
hensyn til endelig vedtagelse af vedtægterne. Denne skal afholdes efter 3 uger efter nuværende
generalforsamling og inden for 5 uger for nuværende generalforsamling.

Dirigenten takkede for god ro og orden

