
Referat af generalforsamling i Langø Bådelaug 

Søndag den 5. marts 2023 kl. 10.00 
 

 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og henviste til den udsendte dagsorden.  

Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer, samt 3 ikke stemmeberettiget medlemmer.  

 

 

Dagsorden: 

 

1: valg af dirigent: 

 
Jens Bertelsen blev valgt som dirigent og takkede for valget. 

 

2: Formandens beretning: 
 

Endnu en gang velkommen til årets generalforsamlingen 
 

Så står vi her atter, en hel sæson er bare pist væk, syntes ikke det er mange øjeblikke siden vi sidst 

havde generalforsamling, men tiden går jo som bekendt også godt i gode menneskers selskab. 

En ting jeg syntes at der er værd at nævne fra generalforsamlingen sidste år, hvor der blandt andet 

blev valgt nyt travelift udvalg, som så havde deres første søsætning den 9. april, det var ventet med 

stor spænding og det må jo siges at det klarede de jo helt utrolig godt og alle var yderst tilfredse. Vi 

har siden generalforsamlingen dog haft en beskeden tilbagegang af nogle medlemmers besøg i 

klubhuset som har resulteret i en meget stor tilbagegang i vores indtjening på ølsalget. Men det skal 

der nok ikke ændres på. 

Årets første fælles arbejdsdag: 

Vi kom til årets første fælles arbejdsdag og derefter standerhejsning og det er jo gået hen og blevet 

en tradition at de to ting bliver afholdt samme dag. Vi fik givet den en ordentlig skalle på 

arbejdsdagen med bla. At Reparere vores nyerhvervede bro, alle de nye borde blev samlet, gamle 

container med skur blev fjernet, alle de gængse ting blev sat op og gjort klar til sæsonen. Der bliver 

dog også lavet en masse ting uden for arbejdsdagene af forskellige medlemmer som lige får ordnet 

dette og hint. 

Derudover fik vi også udvidet vores autocamperplads og har deraf også haft flere autocampere på 

besøg i år, end de foregående år, og efterhånden som det breder sig blandt autocamperfolket, kan vi 

jo håbe på der kommer flere. 

Herfra skal lyde en stor tak til alle dem der giver en hånd med, det er dem der er medvirkende til at 

vi stadig har billigt kontingent og ikke mindst billige bådpladser, og det vil vi jo gerne fortsætte 

med, går jeg ud fra. 

Om eftermiddagen blev der holdt standerhejsning, Hvor der blev serveret kaffe med kage og snak 

efterfølgende. 

Containere: 

Der blev i foråret indkøbt 2 stk. containere som Jørgen Reinholdt og Jan Baisner har gået og gjort 

terrænet klar til og styret placeringen af, og i samarbejde med Kurt Zachariassen lavet rampe til og 

fyldt jord på rundt om. Det er også meningen de skal beklædes indvendig, til bla. modvirkning af 



kondens og så der kan indrettes et lille værksted. Så der er der lige en god opgave til vores 

arbejdsdag. Det bliver rigtigt godt når vi først er klar til at tage det i brug. Husk hvis man lige går og 

keder sig kan man altid finde opgaver på hjemmesiden under fanen Havnen – Arbejdsopgaver. 

Hornfiskekonkurrence: 

Hornfiskekonkurrencen skulle afholdes den 26-05 – Kristi himmelfarts dag. Desværre blev den 

aflyst pga. manglende tilmelding, kun en enkelt havde tilmeldt sig. Kunne måske godt have noget 

med datoen at gøre. Og fiskene var vist også svømmet deres vej. 

Fællestur: 

Fællesturen gik rigtig fint men dog uden diverse spændende lege og konkurrencer, da Majbritt og 

Jan havde valgt ikke at deltage i fællesturen, måske ikke helt af egen fri vilje. Det blev dog alligevel 

til et par Kongespil om eftermiddagen. Til aften blev div. grill´s startet op og der var hyggelig 

fællesspisning. Sejlturen frem og tilbage var der heller ikke noget i vejen med, især ikke hvis man 

er glad for havblik. 

Sankt Hans: 

Til Sankt Hans var der disket op med buffet med alle mulige salater og andet godt, vi kunne spise til 

det medbragte kød som vi kunne grille i et fantastisk vejr. Båltalen blev holdt af Tom Larsen. Efter 

talen blev bålet tændt og Sankt hans visen blev sunget. Det var endnu et rigtigt godt arrangement. 

Fjorddage: 

Som sædvanlig blev der afholdt Fjor dage sidst i August. Vejret var fint og med en masse udstillere 

og arrangementer og der var atter en stor tilslutning til gudstjeneste og sildespisning. 

Aktivitetsudvalget havde lavet flæskestegsburgere og Lone havde bagt kager og de gik som varmt 

brød, for nu at bruge den term. Kaffemaskinerne kørte på højtryk og kunne alligevel ikke rigtig 

følge med. Traditionen tro var der musik med Wagner og Svendsen 

Arbejdsdag og Standerstrygning: 

Til vores arbejdsdag i efteråret var der også mødt rigtigt mange folk op til at tage fat og vi fik 

pakket det hele væk til vinteren. Det er dejligt at der er så stor tilslutning til vores arbejdsdage for 

der kan virkelig komme noget fra hånden når alle mand tager fat. En anden opgave der blev lavet til 

vores arbejdsdag var, at de tønder der stod i miljø skuret blev fjernet. Dette skyldes flere ting for det 

1. er det et stort svineri at få tønder fyldt med olie transporteret rundt. Tønderne med spildolie og 

bundslam er hele tiden blevet tømt hos Jan, dette koster penge for Jan og det kan jo ikke være 

rigtigt. Skal vi selv få det behandlet koster det rigtigt mange penge. Så derfor har I noget fra jeres 

både der skal miljøbehandles så som olie, vand fra sumpen, batterier både store og små, oliefiltre 

etc. Tager vi ikke længere imod det. Så tag det med op på genbrugspladsen, her koster det ikke 

noget at aflevere det. (har man gamle bådbatterier giver Munk en god pris for dem). Da vi også 

snart får nyt skraldesorterings ordning så venligst sorter jeres affald i de rigtige spande. 

Og kom absolut ikke noget af førnævnte i disse spande. Standerstrygningen gik som det plejer, 

standeren kom ned, der blev sunget og efterfølgende var der kaffe og kage, dermed var sæsonen 

afsluttet for året 2022. 

Bådoptagning: 

Bådoptagningerne i efteråret gik også rigtigt fint, nogle enkelt både måtte lyttes, men ellers gik det 

igen i god ro og orden. Jeg modtager mange kommentarer om hvor dejligt det er at det hele foregår 

stille og roligt og uden råben og skrigen, og at der bare er fuldstændig styr på det. 

Nytårskur: 

Formiddagen den 31-12 Arrangerede Aktivitetsudvalget traditionen tro lidt at spise og drikke så vi 

alle kunne hilse på og ønske hinanden godt nytår. 

Hjemmeside: 



Jeg vil herigennem gerne opfordre til at man bruger vores hjemmeside lidt mere, der er lavet en 

masse ændringer og opdateringer på siden og det er nu muligt at holde sig mere opdateret derinde, 

eks. Er der lavet kalender for klubhuset så man kan se hvornår der er hvad i klubhuset, skulle man 

opdage nogle gamle ting eller noget der skulle have været ændret, må man meget gerne sende mig 

en besked så vi kan få det rettet. Billeder vil løbende blive opdateret, da billeder fra vinteren har det 

med at virke lidt triste. 

Harba: 

Det forlyder rundt omkring at Harba (som er vores havnestyrings system) er gået konkurs, det er det 

også, men det kører videre med nye investorer. Det var rigtig dejligt da vi er lige ved at få styr på 

brugen af det. Der vil i løbet af foråret/forsommeren blive sendt ud omkring dokumentation 

omkring ansvarsforsikring gennem Harba. 

Nyt kabel: 

Der er her i vinter blevet gravet et nyt kabel ned fra standeren som står på bådepladsen ind til TP 

Marine og går over til masteskuret. Det skal så fortsætte videre over til standeren som står ovre ved 

autocamperpladsen da der er for lidt strøm til autocamperne, der bliver så også lidt mere strøm til 

vores masteskur. En opgave mere til vores arbejdsdag. Her vil jeg godt lige bede vedkommende 

som har fået den smarte ide at slukke for afbryderen ovre i skabet bag bådene som står herude. Det 

slukker for masteskuret og autocamperne og jeg er adskillige gange blevet ringet op at der ikke er 

strøm til autocamperne, og når jeg så kommer herud, er der slukket for afbryderen og det kan den 

altså ikke gøre af sig selv. Kan også være der bare er nogle der syntes det er sjovt. 

Nye bro og terrasse: 

Der er nu lavet tegninger/billeder af vores bro og terrasse projekt, omkring autocampere og 

ishus/grillen og videre ud til broerne. Dette vil også indebære en uddybning af den inderste del af 

havnen. Og medføre nedlægning af bådepladser på den inderste side af bro 4. - - - UPS nu fik jeg 

sagt bro 4 – det er nu den bro vi har overtaget fra fiskerihavnen der hedder bro 4, den gamle bro 4 

hedder nu bro 5, eller dem der ynder det kan jo også stadig kalde den kongebroen lidt endnu. 

Numrene på bådepladserne bliver flyttet så de er fortløbende hele vejen rundt således at de nyeste 

numre kommer ud på bro 5 og 51. Grunden til jeg siger at man kan kalde den kongebroen lidt endnu 

er at der i foråret vil blive givet navne til vores broer så de kommer til at hedde det samme som 

øerne i Nakskov fjord, såsom Enehøje, Albuen, Slotø osv. Der vil blive sat standere op ved hver bro 

med navn og beskrivelse af øerne. Nå men tilbage til broprojektet. Disse tegninger/billeder af de 

nye broer/terrasse vil blive lagt op på hjemmesiden, og der vil også komme en mere uddybende 

beskrivelse senere. Så skal vi derefter i gang med at samle nogle penge sammen til hele projektet, 

som der er store forventninger til at kommunen også bidrager en hel del til, med deres store projekt 

omkring hele Nakskov fjord. Derudover har vi allieret os med Ole fra Bylauget som har en del 

erfaring med at søge penge til forskellige projekter og så har han også god succes med det. Til sidst 

og I den forbindelse vil jeg også gerne byde vores nye folk i grillen velkommen og opfordre til at 

støtte dem da det jo også gavner os og ikke mindst vores gæstesejlere at der er mulighed for at få 

noget at spise. Med den opfordring vil jeg gerne sige tak for ordet og rigtig god Generalforsamling 

og ikke mindst en SUPER sejlsæson. 

 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning fra generalforsamlingen 

 

Formandens beretning blev derefter 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. 

 

Derudover oplyser kassereren, at overskuddet er mindre end normalt, dette skyldtes bl.a. højere 

elpriser mv. yderligere har vi investeret i containere, bordebænke sæt, bølgebryder mv. 

 

Spørgsmål: 

Et medlem savner oplysning om bank- og kassebeholdning, hvilket han mener skal stå i regnskabet 

så det er bekendt af alle. Kassereren oplyser, at kassebeholdningen er ca. kr. 6000 og 

bankbeholdningen er ca. kr. 220.000. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

 
Formand    Michael Andersen   genvalgt 

 

Sekretær    Amy Jensen   genvalgt 

 

Bestyrelsesmedlem  Jens Bertelsen  genvalgt 

 

Bestyrelsessuppleant   Jan Baisner   genvalgt  

 

 

 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 
Revisor   Jan Due   genvalgt 

 

Revisor suppleant  Jan Baisner   genvalgt  

   

 

 

 

6. valg af udvalg: 

 
Aktivitetsudvalg:  Bernd Arning (Kalle)   genvalgt 

Per Froholdt   genvalgt 

   Jens Bertelsen  genvalgt 

   Lone Zachariassen  genvalgt 

   Britt Fjellerad  valgt 

   Mai Danholm  valgt 

    



Traveliftudvalg:  Hans Jørgen Kleister  genvalgt 

   Hans-Erik Jacobsen  genvalgt 

   Kurt Lange   genvalgt 

   Kim Nørrevang  genvalgt 

    

 

Miljøudvalg:   Michael Andersen  genvalgt 

   Kurt Zachariassen  genvalgt 

   Kent Michaelsen  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 2023. 

 

Punktet blev først behandler efter punkt 8, idet der er indkommet et forslag som har indflydelse på 

punkt 7.  

 

Bestyrelsens forslag godkendt som forelagt, herunder takstbladet, jfr. dog punkt 8. 

 

 

8. Indkomne forslag 
 

Der er indkommet 1 forslag til generalforsamlingen: 

 

Forslag til nye priser til traveliften. 

Flytning af både bør hæves betragteligt til minimum kr. 1000,- 

 

    Indsendt af Hans-Erik Jacobsen 

 

Hans-Erik oplyser uddybende til forslaget, at han om efteråret ikke har mulighed for at bruge så 

meget tid i travliften, idet hans arbejde ikke giver mulighed for dette. Der er flere weekender hvor 

han arbejder. Yderligere oplyser han, at når der skal flyttes både, er det irriterende, at skulle bruge 

ekstra tid på at flytte rundt på bådene, hvis de ikke er klar til at blive søsat. Han mener prisen derfor 

skal sættes betragteligt op og mener beløbet bør sættes op til mindst 1.000 kr.  

 

Der er følgende kommentarer til forslaget: 

 

Hvis man bliver syg, vil det ikke være reelt. Men her kunne man måske få en anden til lige at køre 

til havnen og hjælpe, altså sende en stedfortræder. Travliften bruger meget plads, så derfor kan der 

ikke stå noget i vejen.  

 

Det anføres, at det må have en konsekvens hvis både ikke kan sættes i vandet på det planlagte 

tidspunkt. Der kan ikke være nogle som mener at 250 kr. er for meget. Vejret kan også spille ind. 

Det vil heller ikke være i orden, at sætte båden i vandet og derefter tage den op igen. 



Både som står på klodser giver et uforholdsmæssigt stort arbejde for travliftudvalget. Bådene skal 

nogle gange skal flyttes både tre og fire gange, idet travliften fylder rigtig meget. Alle burde 

anskaffe sig en vogn.  

 

Der blev spurgt ind til hvor mange gange det drejer sig om. Det blev oplyst, at det var tre både som 

blev flyttet sidste år, hvoraf den ene blev flyttet flere gange. Det blev hertil oplyst, at det er samme 

pris om både bliver flyttet en eller flere gange.  

 

Det blev kommenteret, at det er frivilligt arbejde, så man må også i en eller anden grad være 

indforstået med af ofre noget tid. Kassereren bruger også ekstra tid hvis der ikke bliver betalt en 

regning til tiden.  

 

Formanden oplyser, at proceduren normalt er således, at de både som bliver taget først op af vandet, 

kommer sidst i vandet, dette for at undgå at flytte rundt på bådene. Der er en liste i klubhuset hvoraf 

dette fremgår og alle er underrettet omkring dette. Der har dog været både som er blevet flyttet, men 

det må ikke give anledning til problemer. 

 

Flere mener, at det er en rigtigt god debat og det virker som om det er et meget fleksibelt 

travliftudvalg. Der er dog flere af de fremmødte til generalforsamlingen som ikke anvender 

travliften, så kan det måske også være nemmere at stille forslag om en højere pris.  

 

Der er forslag om en differencering af priserne. Men man skal måske tage et møde mellem 

bestyrelsen og travliftudvalget.  

 

Der er forslag om at skrive rundt til medlemmerne om, at problemet er her, og at der skal strammes 

op på i forhold til udfordringen, og derefter prøve og se hvordan det går. Der er rigtig mange som 

laver rigtig meget frivilligt arbejde for bådelauget. 

 

Der er yderligere et medlem som melder sig som traktorfører hvilket er Erik Danholm.  

 

Der er forslag om, at hvis man melder fra eller sender en anden skal det koste et beløb og hvis man 

har meldt fra kan det koste mindre, således at det er dem som ikke melder fra der kommer til at 

betale. 

 

Aksel Glæsner melder sig også som traktorfører.  

 

Hans-Erik frafaldt sit forslag på de 1.000 kr. på baggrund af ovenstående drøftelse. 

 

Generalforsamlingen vedtog at bibeholder de 250 kr. og at man ved udeblivelse bliver opkrævet for 

yderligere kr. 250, hvilket tilføjes takstbladet.  

 

 

9. Fremlæggelse af driftsbudget: 

 
Driftsbudgettet var sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen sendt til alle medlemmer, så 

alle har haft mulighed for at læse det igennem. 

 

 



Der spørges ind til, hvorfor indtægten for bådepladsleje forventes at blive mindre her i 2023 end i 

2022. Kassereren oplyser, at der er færre på venteliste end der var sidste år og der er få ledige 

pladser. Derudover budgetteres der altid ud fra et forsigtighedsprincip.   

 

Driftsbudgettet godkendt. 

 

 

10. Eventuelt: 

 
Aktivitetsudvalget efterlyser idéer til nye aktiviteter, som udvalget evt. kan arbejde videre med. 

 

Der forespørges til hvorvidt bådelauget er medlem af Dansk sejlunion. Dansk Sejlunion lægger af 

og til noget op, som kunne være interessante for klubben at deltage i. Der er bl.a. andre sejlere som 

har været på langturssejlads. Der er forslag omkring sådanne arrangementer evt. også i samarbejde 

med andre sejlklubber i eksempelvis Nakskov eller andet. Dette er der god stemning for.  

 

Der forespørges til om vi er medlem af Dansk Tursejler, idet dette giver mulighed for, at vi må 

anvende deres ankerbøjer mv. 

 

Sejler Lars Ordrup lægger mange ting op på siden Tursejlads. 

 

Den 28. marts vil det være førstehjælpskursus inkl. hjertestarter i klubhuset. Pris 150 + moms. Dette 

adviseres på hjemmesiden og der er 16 pladser. til tilmelding efter først til mølle princippet. Ved 

interesse kan kurset gentages. 

 

Det kommenteres, at antallet af op- og nedtagning af både sker over mange gange (lørdage) – 4 

gang både henholdsvis forår og efterår. Der er forslag til, at dette minimeres, så det sker noget 

hurtigere og ikke over så lang en periode. 

Der tales ind i, at det er svært at komprimere det mere, for bare 10 både på en dag tager lang tid og 

det tager længere tid hvis der er noget som går galt, og især hvis den enkeltes bådejers grej ikke er i 

orden.  

Alle opfordres derfor til at man får styr på sit grej. Der skal være mærker på både så man kan se 

hvor stropperne skal sidde mv. Formanden trykker disse mærker. Der er ønske om, at bådstilladser 

udskiftes til bådvogne. Klodser som nogle gange anvendes, kan falde af i dårligt vejr, hvilket er 

problematisk af hensyn til sikkerheden på området. Mærker med ejeroplysninger på de både som 

står på land er også vigtigt. Der bliver skrevet rundt til medlemmer omkring disse udfordringer for 

derigennem bl.a. at spare tid for travliftudvalget. 

 

Der er stor ros til travliftudvalget, herunder også til de to nye traktorfører som har meldt sig på 

banen.  

 

Kassereren oplyser, at priserne ikke er steget i mange mange år, hvilket er rigtigt godt og dette er 

medlemmernes fortjeneste - dette også på trods af de gode faciliteter. Der er spørgsmål omkring 

elpriser til gæstesejlere, autocampere og sejlere og her oplyses det, at vi holder øje med priserne. 

Alt dette er dog kun i kraft af, at mange gør et godt stykke frivilligt arbejde. Hvad angår Travliften 

kunne der måske også kigges på udskiftning. Nyt projekt omkring broen rundt er også under 

udvikling.  

 



Klubhuset trænger til at blive vedligeholdt med maling udendørs. Der er forslag til at lave et sjak på 

omkring 3-4 stykker som evt. kunne stå for denne opgave. Nogle af brædderne vil blive udskiftet til 

”vedligeholdelsesfrit” træ. Medlemmerne opfordres til at tænke over dette og evt. slå jer sammen. 

Henvendelse til Michael. Erik Skude har meldt sig til malerarbejde.  

 

 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden 
 



   

Nr. Navn 2022 2021

I N D T Æ G T E R

VARESALG

1100 Kontingent 45.725,00 42.375,00

1200 Bådpladsleje 139.910,40 132.800,00

1400 Travelift/slæbested 19.561,60 29.610,00

1500 Indskud 28.168,00 32.876,00

1550 Strøm 10.382,20 4.289,80

1560 Udlån kajakker 398,80 993,55

1575 Strøm fra solceller 6.433,49 87,34

1600 Havnepenge 71.028,24 53.863,86

1601 Autocamper 28.229,96 22.897,76

1620 El-målere 1.680,00 80,00

1625 Møntbokse bad og vask 1.360,00 1.725,60

1640 Frihavnsmærker 138,80 246,00

1675 Arrangementer 9.205,40 23.863,40

1800 Udlejning af klubhus 0,00 880,00

1810 Indtægter og salg fra klubhus 3.704,20 7.080,00

1820 Diverse varesalg 1.600,00 780,80

1830 Ekstraordinære indtægter 2.277,36 7.071,80

Varesalg 369.803,45 361.520,91

U D G I F T E R

DRIFTUDGIFTER

2100 Klubhus -2.876,03 -10.533,42

2150 Udgifter arealer -127.297,70 -17.353,60

2200 Travelift og slæbested -2.470,00 0,00

2380 Kajakker 0,00 -758,40

2390 Solcelleanlæg 0,00 -3.920,50

2395 Cykler til udlån 0,00 -702,88

2400 Broudgifter -32.070,86 -36.724,76

2430 Forbedringer af havneanlæg -5.973,00 -720,00

2450 Containertømning -5.525,44 -3.488,24

2500 Kørende materiel -1.097,50 -608,13

2550 Vægtafgifter -1.700,00 -1.580,00

2600 Forsikringer -17.749,43 -14.102,36

2650 Frihavnsordning -739,20 0,00

2800 Arrangementer -15.105,47 -33.617,04

2850 Værktøj og maskiner 0,00 -2.848,64

2900 Diverse vareforbrug -1.517,27 -1.094,60

2950 Moms -splitmoms -9.923,00 -5.963,00

DRIFTUDGIFTER -224.044,90 -134.015,57

1296772 - LANGØ BÅDELAUG

Resultatopgørelse for perioden 01.01.22 - 31.12.22

 



DÆKNINGSBIDRAG 145.758,55 227.505,34

VAREKØB

3150 El målere -3.055,00 -5.018,00

Salgsvarer ialt -3.055,00 -5.018,00

LOKALEOMKOSTNINGER

5200 El, varme m.v. -56.294,29 -14.536,34

5210 El-afgift 3.839,00 3.721,00

5250 Forbrugsafgifter -12.723,55 -6.361,41

5300 Rengøring -19.820,45 -32.754,22

5425 Forbrugsvarer klubhus -6.056,76 -1.964,85

5475 Småanskaffelser -2.605,56 0,00

Lokaleomkostninger -93.661,61 -51.895,82

ADMINISTRATION

6250 Møde og arbejdshold -6.862,84 -1.921,28

6300 Abonnementer -200,00 0,00

6400 Kontingenter -320,00 -1.748,00

7000 Kontorartikler -2.930,46 -3.343,00

7425 Software -4.480,20 -11.470,00

7650 Internet, tlf. og WEB hotel -4.538,59 -5.805,60

Administration -19.332,09 -24.287,88

REKLAME OG REPRÆSENTATION

10100 Reklamer og annoncer -5.632,01 -2.800,00

10300 Repræsentation Gaver -400,00 -400,00

Reklame og repræsentation -6.032,01 -3.200,00

Øvrige omkostninger -119.025,71 -79.383,70

38000 Ekstraordinære indtægter 60,00 0,00

Ekstraordinære indtægter 60,00 0,00

39000 Ekstraordinære udgifter -0,90 -60.000,00

Ekstraordinære udgifter -0,90 -60.000,00

RESULTAT FØR RENTER 23.736,94 83.103,64

FINANSIERINGSINDTÆGTER

41000 Renteindtægter 333,47 0,00

Finansieringsindtægter 333,47 0,00

FINANSIERINGSUDGIFTER

43100 Renteudgifter og bidrag -9.060,93 -4.992,15

43850 Gebyr bank mm. -3.154,75 -4.585,56

Finansieringsudgifter -12.215,68 -9.577,71

PERIODENS RESULTAT 11.854,73 73.525,93
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Resultatopgørelse for perioden 01.01.22 - 31.12.22

 



Takster for Langø Bådelaug 2023 
Tekst Aktiv medlem med 

indskud  

Aktivt medlem Passive medlemmer + øvrige 

Pæleplads 1.5. til 30.9. 

Bro 1 og 4 pr. år/måned 

2000/310 kr. Aftales med 

Formand/havnefoged  
 

 Aftales med 

Formand/havnefoged  
 

Bro 4 fra plads nr. 86 3000/500 kr.         ------//------  
 

          ------//------  
 

Bro 2 1600/255 kr.           ------//------  
 

          ------//------  
 

Bro 3 1050/180 kr.           ------//------  
 

          ------//------  
 

Vinterplads ved bro 

1.10. til 30.4. 

gratis ½ pladsleje Skal være aktivt medlem 

Vinterplads på land 

1.10. til 30.4. 

gratis 800 kr. En uge gratis 105/510 kr. 

Båd på land max 3 år ½ pladsleje Ingen opbevaring Ingen opbevaring 

Båd 2 med et indskud Kun på bro 2 eller 3 Kun aktive med indskud Kun aktive med indskud 

Båd 3 med et indskud 

Anvises for et år af gangen 

Kun på bro 2 eller 3 Kun aktive med indskud Kun aktive med indskud 

Slæbejolle på land der bruges. Ellers 

kun 3 år 

Gratis 150 kr. 375 kr. 

Søsætning/optagning fastsatte dage  250 kr.  250 kr. 550 kr. 

Øvrige dage efter aftale 450 kr.  450 kr.   650 kr. 

Flytning af båd på land u/aftale 250 kr. 250 kr. 550 kr. 

Slæbested årskort fra betalingsdag gratis 160 kr. 400 kr. 

Slæbested for 1 dag gratis 75 kr. 75 kr. 

Kano og kajak udlån gratis gratis Kr. 100 

Udlån cykler gæstesejlere gratis Kun gæstesejlere Kun gæstesejlere Kun gæstesejlere 

Leje af klubhus.  Udlejes kun i tiden 

15.9 til 15.5.  

1000 kr. + forbrug af el 

samt evt. rengøring 

1000 kr. + forbrug 

 af el samt evt. rengøring 

Kun aktive medlemmer 

Leje af klublokale til mindre 

arrangementer klubber/foreninger  

Efter aftale med formand Efter aftale med 

Formand 

Efter aftale med Formand  

Kr. 100 pr. gang 

Kontingent fra 1.1. til 31.12. 250 kr. 250 kr. 75 kr. 

Venteliste bådeplads: 

Aftales med formand. 

 Kun aktive medlemmer 

kr. 500,- 

 

Indskud bådeplads.   3125 kr. incl. moms  

Gæsteanløb pr. døgn op til 9 m. 

4. døgn gratis 

  140 kr.  

Gæsteanløb pr. døgn 9 op til 12 m. 

4. døgn gratis 

  170 kr.  

Gæsteanløb pr. døgn 12 op til 15 m 

4. døgn gratis 

  200 kr. 

Gæsteanløb pr. døgn over 15 m 

4 døgn gratis 

  Efter skøn. 

Frihavnssejlere FH pr. døgn   50 kr. 

Frihavns mærkat FH 2023 50 kr. Kun med betalt bådeplads  

Autocampere   135 kr. 

 
 

Bestyrelsen  

 

 



       Budget 2023

     

Nr. Navn 2023 2022

I N D T Æ G T E R

VARESALG

1100 Kontingent 45000 45.725,00

1200 Bådpladsleje 125000 139.910,40

1400 Travelift/slæbested 20000 19.561,60

1500 Indskud 15000 28.168,00

1550 Strøm 10000 10.382,20

1560 Udlån kajakker 300 398,80

1575 Strøm fra solceller 1500 6.433,49

1600 Havnepenge 60000 71.028,24

1601 Autocamper 30000 28.229,96

1620 El-målere 1680 1.680,00

1625 Møntbokse bad og vask 1200 1.360,00

1640 Frihavnsmærker 480 138,80

1675 Arrangementer 9000 9.205,40

1800 Udlejning af klubhus 0 0,00

1810 Indtægter og salg fra klubhus 3500 3.704,20

1820 Diverse varesalg 1000 1.600,00

1830 Ekstraordinære indtægter 0 2.277,36

Varesalg 323660 369.803,45

U D G I F T E R

DRIFTUDGIFTER

2100 Klubhus 10000 -2.876,03

2150 Udgifter arealer 10000 -127.297,70

2200 Travelift og slæbested 2500 -2.470,00

2380 Kajakker 0 0,00

2390 Solcelleanlæg 0 0,00

2395 Cykler til udlån 0 0,00

2400 Broudgifter 5000 -32.070,86

2430 Forbedringer af havneanlæg 10000 -5.973,00

2450 Containertømning 6000 -5.525,44

2500 Kørende materiel 10000 -1.097,50

2550 Vægtafgifter 950 -1.700,00

2600 Forsikringer 18000 -17.749,43

2650 Frihavnsordning 649 -739,20

2800 Arrangementer 10000 -15.105,47

2850 Værktøj og maskiner 0 0,00

2900 Diverse vareforbrug 0 -1.517,27

2950 Moms -splitmoms 7000 -9.923,00

DRIFTUDGIFTER 90099 -224.044,90

1296772 - LANGØ BÅDELAUG



DÆKNINGSBIDRAG 233561 145.758,55

VAREKØB

3150 El målere 0 -3.055,00

Salgsvarer ialt 0 -3.055,00

LOKALEOMKOSTNINGER

5200 El, varme m.v. 40000 -56.294,29

5210 El-afgift 3839 3.839,00

5250 Forbrugsafgifter 12700 -12.723,55

5300 Rengøring 20000 -19.820,45

5425 Forbrugsvarer klubhus 6500 -6.056,76

5475 Småanskaffelser 3000 -2.605,56

Lokaleomkostninger 86039 -93.661,61

ADMINISTRATION

6250 Møde og arbejdshold 5000 -6.862,84

6300 Abonnementer 200 -200,00

6400 Kontingenter 320 -320,00

7000 Kontorartikler 7500 -2.930,46

7425 Software 5000 -4.480,20

7650 Internet, tlf. og WEB hotel 4800 -4.538,59

Administration 22820 -19.332,09

REKLAME OG REPRÆSENTATION

10100 Reklamer og annoncer 5000 -5.632,01

10300 Repræsentation Gaver 0 -400,00

Reklame og repræsentation 5000 -6.032,01

Øvrige omkostninger 113859 -119.025,71

38000 Ekstraordinære indtægter 0 60,00

Ekstraordinære indtægter 0 60,00

39000 Ekstraordinære udgifter 0 -0,90

Ekstraordinære udgifter 0 -0,90

RESULTAT FØR RENTER 119702 23.736,94

FINANSIERINGSINDTÆGTER

41000 Renteindtægter 0 333,47

Finansieringsindtægter 0 333,47

FINANSIERINGSUDGIFTER

43100 Renteudgifter og bidrag 4500 -9.060,93

43850 Gebyr bank mm. 3200 -3.154,75

Finansieringsudgifter 7700 -12.215,68

PERIODENS RESULTAT 112002 11.854,73
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