
Referat bestyrelsesmøde 24. oktober 2016 

 

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 
Dato: Mandag den 24-10-2016, kl. 18.00-21.00 
Sted SalonSalon      

Spisning i SalonSalon før mødet.    
 
Deltagere: Niels Frølund, Michael Vogelius, Lars Beck, Steen Olesen, Erik Vang, Peter Klingsten, 

Lars Vilhelmsen, Carsten Meier, Tine Vinther 
 

Punkterne på dagsordenen kategoriseres orientering (O), debat (D) og beslutning (B).  
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde        NF 
 

o B: Der er ingen kommentarer til sidste referat fra bestyrelsesmødet. 
Referatet er hermed godkendt. 

 

 Valg af referent         TV 

 B: Prioritering af punkterne i dagsorden       NF 

 Der er ikke fremsendt øvrige forslag til dagsorden        NF 
 

2. Orientering fra Driftsudvalget         NF 
 

 O: Status fra Driftsudvalget        PK 
Havnen: 

o B: Peter Klingsten gives af bestyrelsen bemyndigelse til at indgå kontrakt om 
opførelse af solcelleanlæg. Der investeres i det maksimale antal solceller, 
som KBL kan opnå den støtte/tilskud til.  

 
3. Økonomi        

 

 O: Foreløbigt regnskab 2015/16         SO 

 O: Budget 2016/17          SO 
 

4. Generalforsamling/standerskifte                              TV+NF
                          

 B: Forslag til dirigent   
o B: Jakob Schmidt indstilles af bestyrelsen som dirigentkandidat. 
o B: Regnskabsmøde afholdes tirsdag den 29. november kl. 19.00 i 

SalonSalon. 
o B: Bestyrelsen bakker op om genvalg af formand såvel som 

havneudvalgsformand. 

 B: Indstilling til stander  
o B: Jesper Borg Hansen som har taget initiativ til vinterbadnings-projektet 

indstilles til standeren. 
 



 
 

5. Visions- og strategiplan --> helhedsplan 
 

 O: Status på helhedsplan         NF 
o B: Udspil til visioner og tiltag skal komme fra de enkelte udvalg selv! Først 

derefter kan Kaløvig Bådelaug sammenstøbe elementerne til en samlet 
helhedsplan.  

o B: Udvalgene bedes senest tre dage før næste bestyrelsesmøde (altså den 
19/11) indsende hver deres udvalgs visioner til sekretariatet (Tine). Der 
afsættes efterfølgende tid ved næste bestyrelsesmøde til at udvalgene kan 
præsentere deres visioner.  

o B: Regneark fremsendes til udvalgene. 
 

6. Hjemmeside 
 

 O: Status på hjemmeside          LV 
 

7. Eventuelt 

 Bestyrelsesmødernes struktur blev debatteret. Forslag om ny struktur på 
bestyrelsesmøderne gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 

 
 

Næste mødedato: tirsdag den 22. november kl. 18.00 
 

 


