
Bestyrelsesmøde 29. juni 2017 

 

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 

Dato: Torsdag den 29-06-2017, kl. 18.00 

Sted Kaløvig Badehotel og Brasserie 

 Spisning før mødet. 

 

Deltagere: Niels Frølund, Michael Vogelius, Richard Nickelsen, Erik Vang, Peter Klingsten, Lars 

Vilhelmsen, Carl-Johan Skovsgaard, Lars Beck, Sara Fritzner 

Afbud:  Carsten Meier 

Gæster:         Pigesejlerne: Inger Hansen 

 

 

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

 

Referat  

 
1. Klubbens aktiviteter og udvikling v/ Niels Frølund 

 

• Status for klubbens økonomi.  

o Niels orienterede om den økonomiske situation. Der har været flere 

udgifter end forudset og budgettet kommer ikke til at holde. Det 

bliver i bedste fald et nul.  

• Samarbejdspartnere  

o Vi er snart færdige med et renovere og indrette kontorfællesskab i 

Lokale Nord, hvor flere af vores samarbejdspartnere også får 

kontorplads sammen med vores administration.   

o Det pointeres fra flere sider, at der er pres på vores lokaler. 

Bestyrelsen er enige om, at der skal findes løsninger på facilitets-

udfordringerne og der ligger en plan for det.  

• Sejlerskole 

o Vi har fundet en mand, der kan og vil engagere sig i sejlerskole og har 

ambitioner om nye tilbud til mindre børn. Der arbejdes videre med 

hans ideer. Han inviteres til næste bestyrelsesmøde.  

  

 

 

2. Havnens drift v/ Peter Klingsten  

      

• Status for aktuelle anlægsarbejder. Herunder forventet færdiggørelse og økonomi  

o Vi har fået forhåndsgodkendt et nyt byggefelt på 1000 kvm.  

o Etablering af vinterbadefaciliteter er under færdiggørelse. Badebro er 

etableret. Sauna og afskærmninger forventes færdiggjort inden 1. 

oktober 2017. Færdiggørelsen er indenfor budget. Vi har fået tilskud 

til saunaen på 58.000 kr.  

o Handicaptoilet er snart færdigt. Endelig byggeomkostninger forventes 

på ca. 200.000 kr.   



o Der er investeret i køleanlæg til restauranten 

o Vi har købt små træhuse på ca. 12 kvm af Hadsten håndværker skole. 

Vi har købt 10 stk.  

Beslutning: Bestyrelsen bad om et oplæg for placering og brug af 

husene til kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal godkende 

brugen og placering af træhusene inden etablering påbegyndes.   

 

3. Klubbens aktivitetskalender v/ Niels Frølund 

 

• Kommende aktiviteter – gennemgang af udarbejdet aktivitetskalender på sidste 

bestyrelsesmøde  

o Sara lægger revideret aktivitetsplan ud i dropboks  

   

Næste mødedato 17. august kl. 18 

 


