Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmøde d. 11. november 2021

Afbud:
Ingen

Dagsorden:
1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet gennemgået og godkendt

2: Nyt fra:
A: Formanden:
Intet

B: sekretæren:
Intet

C: Sekretariatet/havnen:
Der er fortsat nye henvendelse omkring bådepladser, disse bliver skrevet på en venteliste.

D: Kassereren:
Der er modtaget penge fra GoMarina, der har været ca. 100 gæster som har betalt via denne
betalingsmetode.
Der har været ca. 150 autocampere i sæsonen, hvilket tegner rigtig godt.

E: Udvalg:
Aktivitetsudvalg: Der har været afholdt arbejdsdag og standerstrygning. Der var ca. 20 medlemmer til
arbejdsdagen og derefter yderligere besøgende til standerstrygning. Der er lavet rigtig meget på
arbejdsdagen og bestyrelsen siger en stor tak til de fremmødte.

Der er modtaget forslag omkring en forsinket julefrokost i januar md. Bestyrelsen bakke generelt op
omkring aktivitetsudvalgets forslag til arrangementer.
Nytårskur afholdes d. 31.12.2021 – kl. 10.00 til 12.00. Dette er i planlægningsfasen og der vil komme en
invitation ud til medlemmerne, når vi når lidt tættere på.

Travliftudvalg: Intet.

Miljøudvalg: Der er tømt oliefilter og kølervæske.

3: Pæle til bølgebryder
Det har ikke været muligt at skaffe pæle lokalt. Der bestilles derfor pæle til dette, disse skal være af 8
meters længde. Formanden undersøger og sender en mail rundt til bestyrelsen for endelig beslutning,
herunder indeholdende priser mv.

4: Træk i pæle og udskiftning
Det undersøges hvor vi evt. kan låne/leje en maskine for at undersøge, hvorvidt vores pæle er holdbare, og
hvis ikke, skal disse samtidig udskiftes, jfr. punktet ovenfor. Vi har pæle liggende så disse skal ikke indkøbes.
Kasseren tale med TP Marine omkring dette.

5: Ny Terrasse ved restauranten
Der er via arbejdsdagen stillet forslag omkring en terrasse/platform som støder op til caféen. Tanken er, at
denne kan etableres på bådelaugets grund, men således at den støder op til grillen, og vil kunne anvendes
til forskellige aktiviteter. Bestyrelsen arbejder videre med sagen, idet vi fortsat har beskrevet et projekt ved
navn ”Broen rundt” og disse to ting skal således kunne kombineres i form at sammenbygning. Ikke
nødvendigvis begge dele samtidig, men på sigt.

6: Udskifte gammel container til ny (brugt) 40 fods
Der er behov for yderligere plads til opbevaring ved masteskuret. Derfor undersøges det, om vi kan købe en
brugt 40 fods container i steder for den noget mindre som vi har. Den eksisterende kan sælges for
jernprisen, idet den er slidt op.

7: Renovering af autocamperplads
Afventer til foråret.

8: Eventuelt
Der er stadig nogle opgaver som ikke blev lavet på arbejdsdagen. Der sendes en mail rundt med konkrete
opgave som medlemmerne evt. kan byde sig ind på og lave over tid.
Vejbumpet ind til bådelauget er drøftet. Der er udbredt enighed om, at bumpet nu fungere som det skal.

Næste møde den 2. december 2021 kl. 18.00.

