Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmøde d. 7. november 2019
Afbud:
Lone Frost
Dagsorden:
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt referat fra oktober mødet.
Der var ændringer til referatet fra september mødet, hvilket nu er godkendt.

2: Nyt fra:
A: Formanden:
Arbejdsdagen – der har været henvendelse fra et medlem omkring mangel på en buk og en stige som
tilsyneladende var forsvundet, men sagen er nu bragt i orden.
Der er nu forevist nødvendig forsikringsdokumentation for bådforsikring, som der har været efterspurgt.
Der mangler en forskruning/prop på slangen til bruseren på bro 4, så der ikke kommer saltvand i systemet.
Porten i masteskuret skal repareres, idet den ikke længere virker optimalt.
Der skal sprøjtes for alger på broerne, hvilket gøres snarest.

B: sekretæren:
Ingen

C: Sekretariatet/havnen
Der er kommet én yderligere på venteliste, én som kommer fra Fejø.

D: Kassereren:
Ingen

E: Udvalg:

Er har være afholdt standerstrygning og der var mødt 33 medlemmer, hvilket var et meget vellykket
arrangement, med lækker mad og hyggeligt samvær i klubhuset.

3: Gennemgang af takstblad
Takstbladet blev nøje gennemgået og der var følgende forslag til ændringer:
Pæleplads ved bro 1, 2, 3 og 4, foreslås slettet under kolonnen aktivt medlem og der skrives i stedet
Formand/havnefoged. Note 1 slettes derved.
Katamaranplads fjernes, idet vi ikke længere har denne plads.
Vinterplads på land foreslås ændret fra kr. 210 til kr. 800.
Ekstra mast i masteskuret foreslås slettet.
Kano og kajak udlån foreslås ændret, således at passive medlemmer og øvrige betaler kr. 100.
Leje af klubhus – i note 2 foreslås slettet depositum på kr. 1.000.
Leje af klubhus – note 3 fjernes og prisen på kr. 100 skal stå under kolonnen øvrige.
Kontingent foreslås ændret til kalenderåret dvs. 1.1. – 31.12. med forfald 31.1.
Venteliste bådplads – note 7 foreslås fjernet, og der tilføjes kr. 500 i de to første kolonner i takstbladet og
det administreres af Formand/havnefoged.
Note 4 fjernes og overføres til vedtægterne.
Frihavnssejlere foreslås ændret fra kr. 25 til kr. 50.
Autocampere foreslås ændret fra kr. 120 til kr. 125, dette af hensyn til, at kunne se hvor mange
autocampere som kommer på besøg.
Der skal oprettes et nyt felt med el og afregning heraf, samt leje af måler – og note 5 fjernes.
Afregningsperioden foreslås at følge bådoptagningen. Leje af måler kr. 100.

4. Gennemgang af love (vedtægterne)
På sidste møde blev der foreslået gennemgang af vedtægterne over en møderække. Vedtægterne blev
udleveret og vi forbereder hver i sær til og med § 12 til næste møde.

5: Mentorordning
Der er forslag om en ændret velkomstordning således, at det er det nye medlem, som vil blive kontaktet af
et medlem af bestyrelsen for div. informationer omkring bådelaugets virke og vedtægter, herunder
rundvisning mv. Bestyrelsen kan evt. uddelegere til interesserede medlemmer af klubben.

6: Forurening ved travlift

Der henvises til referatet fra mødet i oktober 2019. Den nye højtryksrenser er meget effektiv, hvilket
betyder, at der aflejres uhensigtsmæssig meget rest maling mv. direkte på jorden/stenene som dermed
tager farve og bliver forurenet.
Det undersøges hvad de andre havne i området gør i denne sammenhæng.
Det besluttes i første omgang at inddrage traveliftudvalget, idet de evt. har forslag til løsninger på
problemet, som bestyrelsen kan arbejde videre med.

7: Velkomstbrev til kommende medlemmer
Formanden fremsender det eksisterende brev rundet til bestyrelsens medlemmer, som pt. fremsendes til
de nye medlemmer af bådelauget, således at vi kan komme med forslag til en ny formulering, jfr. punkt 5.
Brevet skal formuleres således, at de nye medlemmer vil blive kontaktet af en fra bestyrelsen.

7: Eventuelt
Der var forslag til indkøb af printer til klubhuset, hvilket ikke umiddelbart vurderes relevant. Dog
undersøges det hvad der står i vedtægterne omkring underskrifter af bestyrelsesreferaterne.
Antallet af arbejdsdage vurderes fortsat relevant med to dage – en forår og en efterår.

Næste møde 5. december 2019 kl. 18.00.

