
Referat bestyrelsesmøde 20. september 2016  

 
Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 
Dato: Tirsdag den 20-09-2016, kl. 18.00 - 21.00 
Sted SalonSalon     

Spisning i SalonSalon før mødet.    
 
Deltagere: Niels Frølund, Lars Vilhelmsen, Peter Klingsten, Steen Olesen, Carl-Johan Skovsgaard, Lars 

Beck, Erik Vang, Michael Vogelius, Tine Vinther 
 
Punkterne på dagsordenen kategoriseres orientering (O), debat (D) og beslutning (B).  
 

Dagsorden 
 

1. Der er ikke kommet bemærkninger til sidste referat. Referat hermed godkendt.      NF 
 

 Valg af referent          TV 

 B: Prioritering af punkterne i dagsorden        NF 
 

2. Orientering fra Driftsudvalget 
           

 O: Status fra Driftsudvalget                                  NF 
o B: Nyt bookingsystem og regnskabssystem indføres i løbet af oktober måned 

2016. 
o B: Tine forlænges i Kaløvig Bådelaug til ultimo marts 2017. 

 
3. Økonomi  

 

 O: Gennemgang af budgetoplæg for næste regnskabsår.                                   NF 
o B: Det er havn og klubs mål at stile efter en ”grøn havn”, hvor 

investeringerne betales af besparelsen på at skifte til grøn energi/løsninger. 
o B: investeringsønske om Wi-Fi skal undersøges yderligere. Der skal indhentes 

endnu et tilbud fra en part mere, og så skal løsningen omfatte hele havnens 
areal – også vinterpladsen. 
Havnen 

o B: Bestyrelsen godkender punkterne i havnens punkter budgetoplæg for så 
vidt det er muligt at finde plads til dem i budgettet for det kommende 
regnskabsår. 
Kapsejladsudvalget 

o B: Kapsejladsudvalget har ikke de store ændringer. Den største 
indtægtsforandring skal findes i et håb om øget tilmelding til onsdagsbanen. 
Kajakudvalget 

o B: Budgettering af 1 ny kajak godkendes. 
o B: Øget fokus på markedsføring af kajakmulighed både for medlemmer og 

ikke-medlemmer af Kaløvig Bådelaug. 
 
 
 
 
 
 

              



4. Helhedsplan/udviklingsplan 
  

 O: Status på helhedsplan                                   NF 
o B: status for helhedsplan skubbes til næste bestyrelsesmøde. 

 
5. Hjemmeside 

 

 O: Status på hjemmeside                                                                                      LV 
 

6. Generalforsamling 
 

 B: Fastlæggelse af dato for generalforsamling   
o B: Generalforsamling den 4. december 

 
7. Hvordan skaffer vi en Teamleder til World Sailing 2017-2018?         CJ 

 
o B: Michael og Lars hjælper CJ med at finde egnede kandidater. 

 
8. Eventuelt 

 
Næste mødedato: Mandag den 24. oktober kl. 18.00 
 
 
 
 


