Langø Bådelaug
Referat af bestyrelsesmøde d. 5. december 2019
Afbud:

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2: Nyt fra:
A: Formanden:
Der er fulgt op på de fejl og mangler som blev nævnt ved vores sidste møde. Der er dermed indsat en
forskruning/prop på slangen til bruseren på bro 4, så der ikke kan komme saltvand i systemet. Porten i
masteskuret er blevet repareret og der er sprøjtet for alger på broerne.

B: sekretæren:
Lone Frost oplyser at hun flytter længere væk og ser sig derved nødsaget til at udtræde af bestyrelsen, hun
oplyser da yderligere, at hun fortsat vil være en del af Nakskov Fjorddage.
Amy Jensen indtræder dermed i bestyrelsen som menigt medlem og bliver samtidig valgt som ny sekretær.

C: Sekretariatet/havnen
Endnu et medlem har anmodet om en bådplads.

D: Kassereren:
Drøftelse omkring forslag til ændring af betalingstidspunkt for indbetaling af kontingent for medlemmerne
for år 2021.
Regnskabet er snart færdigt og vil være klart til afslutning først i den nye år.

E: Udvalg:
Drøftelse af arrangement først i den nye år med foredrag af Kirsten Systoft omhandlende deres sejltur til
Caribien. Datoen er fastsat til d. 16. januar 2020, der sendes særskilt invitation til Bådelaugets medlemmer
via mail. Der serveres kaffe og kage til arrangementet.

Der er forslag til yderligere et arrangement i løbet af foråret, hvilket bestyrelse og udvalg arbejder videre
med.
Forslag til aktivitetsplan for 2020 blev udleveret. Denne drøftes på det kommende bestyrelsesmøde i
januar.

3: Gennemgang af velkomstbrev
Velkomstbrevet blev udleveret og gennemgået for ændringer, således at nye medlemmer får relevant
information i forbindelse med deres ageren i Bådelauget, herunder at de vil blive kontaktet af et
bestyrelsesmedlem for evt. rundvisning mv.

4. Gennemgang af tilrettet takstblad
Takstbladet for 2020 blev gennemgået, jfr. rettelserne fra bestyrelses møde i november 2019, herunder er
noterne fjernet og indarbejdes i Bådelauets love.

5: Gennemgang af love
Bådelaugets love blev gennemgået fra § 1 til og med § 12 med diverse forslag til ændringer. Resten af
paragrafferne gennemgås i januar mødet 2020, dvs. fra § 13 til og med § 21.

6: Eventuelt
Intet.

Næste møde 9. januar 2020 kl. 19.00.

