Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmøde d. 12. september 2019
Afbud:
Lone Frost

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendes på næste møde.

2: Nyt fra:
A: Formanden:
Der er kommet et par nye medlemmer og et par er meldt ud her hen over sommeren.
Der skal rettes henvendelse til en bådejer på havnen hvad angår forsikringsspørgsmål, det må anføres at
det er lovpligtigt at have ansvarsforsikring, og det skal kunne bevises af den enkelte bådejer på
forlangende.
Der er et medlem som har tilbudt sig som havnefoged, det er bestyrelsen positive overfor, men vi ser tiden
an og overvejer tilbuddet.
Forslag om at købe en ny plæneklipper.
Der har været problemer med at få flyttet nogle af bådstativerne på pladsen. Det må i den forbindelse
præciseres, at det er bestyrelsen som har myndigheden til at anvise diverse pladser, herunder også at få
flyttet tomme stativer fra de steder hvor de står i vejen.
Det er konstateret, at der er lavet bådearbejde på pladsen som har forurenet ved travliften, så det hele
omkring liften er farvet rødt formentlig af maling. Det må undersøges hvordan dette er forekommet.
Der vil fremover blive lavet et tættere samarbejde mellem Havneguiden og Go-Marina.
Der har stået en båd her i mange år og det har ikke været muligt at finde ejeren, og båden vil derfor blive
sat til salg for højeste bud.

B: sekretæren:
Ingen.

C: Sekretariatet/havnen

Ingen.

D: Kassereren:
Der er mange flere som har betalt over mobile Pay i denne sæson, og der har været rigtig mange
autocampere.

E: Udvalg:
Aktivitetsudvalget: Der er planlagt arbejdsdag d. 19. oktober og standerstrygning d. 27. oktober 2019.

3: Bankskifte
Alle bestyrelsesmedlemmerne skal gå ind i Lollands Bank med deres sygesikringsbevis og kørekort, da de
kræver legitimation fra alle medlemmer, derefter vil der ske bankskifte.

4. Fjorddagene
Der har været lidt mindre besøgene end sidste år. Overskuddet blev på ca. 6.500 kr. Der er talt om andre
musikkere til næste år.

5: El standere
De nye el standere er modtaget, de vil blive en opgave til en arbejdsdag. Det blev dog besluttet, at afvente
med at montere disse til foråret dvs. marts 2020, da det ikke giver mening at montere disse lige op til
vinteren hvor de alligevel ikke bliver brugt.

6: Værksted
Der skulle være en byggetilladelse undervejs så byggearbejdet burde snart kunne komme i gang.

7: Eventuelt:
Drøftelse af evt. erstatning for en knækket pæl, idet en gæstesejler har knækket den i forbindelse med
manøvren rundt i havnen. Vi er opmærksomme på hvem det er, så vi forsøger at finde ham og hvis dette
lykkedes, vil der blive skrevet til ham.

Næste møde 3. oktober 2019

