
Langø Bådelaug 
Referat af bestyrelsesmødet d. 10. april 2019. 

 

 

Afbud: 

Ingen 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra mødet d. 6. marts 2029 bliver først godkendt næste på næste møde pga. it udfordringer.  

 

2: Nyt fra: 

A: Formanden: 

Valg af næstformand: Valgt blev Poul Hansen 

Ny bestyrelsessuppleant er indtrådt i bestyrelsen: Morten Simonsen blev budt velkommen.  

B: sekretæren: 

Intet 

C: Sekretariatet/havnen 

Der skal slås nye pæle ved bro 2, de kommer ud i samme afstand som ude på den store plads dvs. vi får et 

par længere pladser. En pæl på bro 4 gir sig meget og der skal også en ny pæl i. Det drøftes hvordan den 

løse pæl kan fjernes, der tages i den forbindelse kontakt til Thomas. Det er ligeledes ham som vi vil anmode 

om at banke de nye i. 

D: Kassereren: 

Der er udskrevet regninger og alt er opdateret. 

E: Udvalg: 

Festudvalg kan melde om en fantastisk standerhejsning, 26 spisende gæster og humøret var rigtig godt. 

Der var drøftelse omkring indkøb af sodavand til videresalg i klubhuset. Vi vil anmode Helge om – når han 

indkøber øl alligevel – om det er muligt, at han også indkøber 3 slagt sodavand, eksempelvis Coca cola, 

Fanta, eller lign. kvalitetssodavand i stedet for de billige. Der er flere medlemmer som efterspørger dette, 

derudover er der også et ønske om Tuborg Classic. Helge kan selv udregne de relevante udsalgspriser. Jan 

taler med Helge om dette.  

 



3: Grøn ordning: legeplads/grillplads opsætning: 

Der er kommet byggetilladelse til at lave vores nye legeplads. Der skal således graves ca. 10 cm jord af 

pladsen, hvorefter legepladsfirmaet kan komme i gang, alt skal stå færdig den 1. juni 2019. 

Derudover sættes der nyt hegn op til grillpladser/terrasser. Vi har modtaget alle de nye bord/bænke sæt.  

Alt omkring det administrative i forbindelse med projektet er i orden, så alt sættes i gang nu.  

 

4. Parkering: autocampere/langtidsparkering: 

Foran vores autocamper plads skal vi have sat et bum eller anden form for en pæl som skal fungere som 

stop, og der skal være et skilt på hver af pladserne hvor der skal stå: kun til autocamper. Dvs. 3 skilte. Sidste 

år var der desværre nogle som brugte pladserne som almindelige parkeringsplader og bilerne stod der i 

mange dage/uger, hvilket betød, at autocamperne ikke kunne på de dertil indrettede pladser. 

Det blev yderligere besluttet, at disse tre autocamperpladser alle skal være betalingspladser, uanset om det 

er autocampere eller personbiler som anvender pladserne. Alle skal således betale for at benytte disse 

pladser, dette for at forebygge, at disse anvendes som parkering for personbiler.  

Jens og Jan undersøger om vi evt. kan købe nogle gamle telefonspæle til en god pris, idet de vil være ideelle 

som bum/stopafmærkning. 

Derudover var der en drøftelse af et område til langtidsparkering. Der henvises til de drøftelser som har 

været sidste år og de vil indgå i ovenstående omkring skiltning mv. for autocamperne.    

  

5: Retningslinjer for TP marine: 

Drøftelse af retningslinjer for TP Marine. Det var enighed om, at TP Marine i forbindelse med sin forretning, 

har behov for at anvende havnen i forbindelse med forskellige reparationsarbejder mv. Omvendt er der 

medlemmer som har behov for at anvende eksempelvis provianteringsbro mv.  

Der er derfor lavet et oplæg til nogle få retningslinjer omkring hvor længe TP Marine´s både kan ligge 

eksempelvis ved proviantbroen og gæstepladser eller andre bådplader. 

Formanden drøfter oplægget med TP Marine v.Thomas. 

 

6: Bankskifte: 

Bankskiftet til Lollands Bank sker inden 1. maj 2019. 

 

7: Ansøgninger om tilskud: 

Der er en hjemmeside hvor man kan søge ca. 400 fonde, og kommunen har en puljeguide som man kan 

benytte, denne guide hjælper med hvilken fonde der er relevant for os at søge.  



Der er projekter som vi gerne vil have lavet og hvor vi godt kan bruge – også store tilskud, vi har bl.a. en 

projektbeskrivelse liggende omkring ”broen rundt”, vi skal bare finde en fond som er relevant til projektet. 

Derudover har vi et stort ønske om udbygning af den yderste stenmolen, som vi gerne vil have udbygget – 

dette gerne i samarbejde med Fiskerihavnen.  

 

8: Nye skilte: 

Der skal en del fornyelse af vores skilte generelt, idet mange er slidte og det kan være vanskeligt at se dem 

tydeligt.  

 

9: Evt.: 

Der er forskellige ting fra arbejdsdagen som stadig skal laves, og er der nogle hjælpende hænder som gerne 

vil hjælpe med det er de meget velkomne. Det drejer sig bl.a. om følgende: Bumpet i indgangen til 

bådelauget skal laves mindre. Nye ruder i terrasserne. Maling af flagstang og det halve af klubhuset. Se 

mere herom på hjemmesiden, hvor hele listen ligger.  

 

 

Næste møde onsdag 1. maj 2019 kl. 19.00.  

 

 

 

 

 

 

                                

 

 


