
Værnet den, 18.9.2019 

Møde i  Bådlauget StoreLo 

14, september 2019 kl. 11.00 

Referent: Torben Morel 

 

Formand Peder Mathisen bød velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer! 

Formanden orienterede om formålet med mødet, og opfordrede medlemmerne til at stille forslag og 

komme med kommentarer, til foreneingen. 

Der blev igen som, sidste år, drøftet om der kan gøres noget for at begrænse de tyverier der har været. 

Der kom flere forslag, såsom videoovervågning, men der er tvivl om at det er lovligt! 

Sætte en bom op, men da der er flere muligheder for at komme til området, er det nok for omfangsrigt. 

I øvrigt blev det drøftet at uanset hvad vi gør, så vil man nok aldrig komme det til livs, da det også foregår 

fra vandsiden. 

Formanden mindede om at området er fredet, og at det er unikt at vi i Bådlauget har tilladelse til at sejle og 

fiske i den del af Vester Fjord, som er ud for Loen. I den forbindelse opfordrede han til at holde området 

ryddeligt og pænt, og overholde reglerne. 

Ligeledes gjorde han opmærksom på, at det ikke er tilladt for andre end medlemmerne af Bådlauget, at 

have båd liggende i Store Lo, samt sejle i Loen og Vest Fjorden  

Kasserer Torben Morel orienterede om at foreningen bliver registreret som forening i Sparekassen 

Kronjylland. I den forbindelse er der afleveret kopi af vedtægter og referater, ligesom der er afleveret 

legitimation af formand og kasserer, som er de eneste medlemmer af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er derfor konstitueret med Peder Mathisen som formand og Torben Morel som kasserer. 

Der var ikke bemærkninger til ovenstående, så det blev godkendt! 

Torben læste vedtægterne op for forsamlingen, så alle er orienteret om formålet med foreningen. 

Kontingentet bliver fortsat fastsat og opkrævet efter hvor dyrt det er at opgrave, men det er forventeligt at 

det bliver bibeholdt på 250,- kr. årligt! 

Derefter var der besigtigelse af området og nye medlemmer fik anvist plads. 

Mødet sluttede ca. kl. 13.00 

Kasserer Torben Morel  

 



 

 


