Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmøde d. 3. juni 2020
Afbud:
Ingen

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet var ikke til godkendelse.

2: Nyt fra:
A: Formanden:
Formanden bød de to nye medlemmer velkommen i bestyrelsen.
Klubben har så godt som været lukket ned pga. covid-19 situationen. Der har således ikke været afholdt
arbejdsdag, men det meste er dog blevet gjort alligevel, så stor tak for det.
Kurt Zachariassen har hentet sten til autocamperpladserne, så båsene er blevet markeret igen via pælene
som er lagt ud igen. Skiltene ændres så de stemmer overens med den nye pris, der leves således også nye
kuverter.
Der er ansat en dame til rengøring i klubhuset og på toiletterne fremadrettet. Den økonomiske del af dette
drøftes på kommende bestyrelsesmøder.
Der er bestilt en vinduespudser til at pudse vinduer og døre i klubhuset, så det ser pænt ud til start på
sæsonen.
Bestyrelsen har afgivet et mundtlig tilsagn om, at huset på Møllevej kan beholde den udgang de har lavet,
ud til vores areal - opbevaringsplads, dog må de påregne, at vil komme til at stå både der om vinteren. Det
fremmer dog ikke det gode naboskab, at der nu er placeret to jernstativer foran denne udgang.
Kasseren og formanden har gennemgået bådebroerne og derigennem fået et overblik over pladserne. Der
er få ledige pladser pt. Der har været sket et par enkelte misforståelser, hvilket der er kommet en ordning
på. Der er ingen som ligger på pladser som ikke er betalt.
Der vil komme lys i de nye el-standere på bro 4.
Der var drøftelse af rotteplage og bekæmpelse af disse.
Det er blevet placeret en pæl af Jørn Due lige ud for vores badebro på bro 4, denne anvender han til
rensning af fisk. Sagen blev drøftet, idet der er fremkommet klager. Pælen var til debat, idet dens
anvendelse kan betyde tiltrækning af måger mv. hvilket vil være til ulempe for bådelauget, der henses

ligeledes til badevandets kvalitet og at dette ikke er befordrende for besøgende og turister. Det besluttes,
at formanden taler med Jørn Due omkring flytning af denne pæl.
Den lille sejlbåd som vi har foræret væk, er ikke glemt, vi forventer afhentning inden længe.
Katamaranen skal have en plads hvor den kan stå, så den kan komme ud. Sidste år var der flere gange
ejeren ikke kunne komme ud at sejle fordi der holdt parkerede biler foran ham.
Vi ønsker ikke, at der kommer både udefra og renser deres både af her, da det er bådelauget som står med
problemet omkring oprensning og diverse miljøproblemer i denne henseende. Dette er nu sket igen, og det
er derfor besluttet, at formanden afholder et møde med travliftudvalget omkring optagning af både, som
ikke er hjemmehørende i Langø.
Pumpen til vores springvand er atter stået af, det blev besluttet at købe en ny af bedre kvalitet.
Formanden har talt med Jørn Due, som flere gange har fortøjet, flere dage af gangen inde på jollebroen. Vi
har desværre været nødt til at trække hans båd til side, idet det giver problemer for trailerfolkene, at
komme til at få deres både i vandet.
Udslagsvask er bestilt og kommer snarest.

B: sekretæren:
Der laves invitation til fællesturen til Spodsbjerg.

C: Sekretariatet/havnen:
Ingen

D: Kassereren:
Der er få som endnu ikke har betalt sin bådplads. Der er yderligere medlemmer uden bådpladser som ikke
har betalt, disse vil blive slettet uden yderligere varsel.

E: Udvalg:
Aktivitetsudvalget. Der forespørges omkring afholdelse af skt. Hans aften. Der afventes regerings
udmelding omkring det kommende forsamlingsforbud.
Det er bestyrelsens holdning, at der afholdes Skt. Hans aften for det anbefalede antal personer. Bålet er
samme metode som sidste år, hvilket fungede godt. Kent undersøger vedr. båltalen. Alternativt undersøger
Jan.
Nakskov Fjorddage, der er bestilt borde, stole mv.

3: Konstituering

Bestyrelsen har valgt Morten Simonsen som næstformand i bestyrelsen.

4: Ekstraordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling i marts, blev der vedtaget vedtægtsændringer, som skulle behandles på
en ekstraordinær generalforsamling. Dette blev imidlertid aflyst pga. coved-19 nedlukningen. Dette
betyder, at der skal afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger. Det blev besluttet, at disse afholdes i
efteråret, dvs. september og oktober 2020.

5: Både der står med maste på land
Der er fortsat både på land, og nogle står med maste på. Det blev besluttet på seneste generalforsamling,
at dette ikke længere må finde sted. Det er derfor en enig bestyrelse, der besluttede, at disse bådejere
tilskrives om, at maste skal afmonteres, herunder også hvis der er både som har stået på land for længe, at
disse ikke længere kan opbevares på bådelaugets område.
Det drejer sig om fire både. Båden til opbevaring bliver tilskrevet, at båden skal afhentes inden 1. juli 2020.

6: Proviantbro - tilgængelighed
Det er besluttet på seneste generalforsamlingen, at broen kun må anvendes til proviantering, jfr. et forslag
som blev vedtaget. Der skal afholdes et møde med TP-Marine Service, idet broen ikke længere et sted som
kan anvendes til reparationer.
Hvis det er travliftudvalget som sætter både i vandet, vil det være hensigtsmæssigt, hvis de lige informere
egeren omkring reglerne for anvendelse provianteringsbroen.
Morten Simonsen taler med TP-Marine Service omkring den nye ordning.

7: Ekstra bådplads i havnen
Det frafaldes, at der laves en ekstra plads i havnen, idet det vurderes at bliver en for smal ind- og udsejling
til havnen. Det besluttes, at der forsat laves en bølgebryder på den eksisterende yderste plads.
Der bestilles pæle til ovenstående – 3 stk. af 8 meter, samt lægter og brædder til montering som
bølgebryder.

8. El standere
Der er monteret nye strømstandere, hvilket ser rigtig godt ud på bro 4, de ses dog ikke, at leve op til
bestyrelsens beslutning omkring køb- og etablering af nye el-standere, idet de ikke ses at være
fremtidssikret i forhold til de kommende vejrforhold, herunder forhøjet vandstand. Det oplyses, at det er
de højeste som der er anskaffet.
Det undersøges, hvad det koster at købe forlænger stykker til disse.

9. Redskabsskur
Der er meddelt byggetilladelse til tilbygning til masteskuret. Traveliftudvalget er forespurgt om de vil stå for
byggeriet, hvilket der endnu ikke er kommet en tilbagemelding på. Tilladelsen er gældende i et år og
udløber derefter, hvis byggeriet ikke er meldt startet.
10. Mole
Birgit og Per Andersen er i gang med at søge om tilladelse til forlængelse af den yderste stenmolen med 25
meter.
Amy orienterede omkring et projekt hvor der evt. kan etableres et ”mole-bad”, incl. forlængelse af den
yderste mole. Dette undersøges nærmere over tid.

11. Corona fremadrettet
Der bliver åbnet for det sidste toilet, og bådelauget er åbent. Der tages selvfølgelig de nødvendige
forholdsregler med hensyntagen til afstand og håndsprit mv. Kommende arrangementer vurderes løbende.

12: Eventuelt
Intet

Næste møde 10. september 2020 kl. 19.00.

