
Referat 

 

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 
Dato: Torsdag den 17-08-2017, kl. 18.00 
Sted Kaløvig Badehotel og Brasserie 
 Spisning før mødet. 
 
Deltagere: Niels Frølund, Michael Vogelius, Richard Nickelsen, Erik Vang, Peter Klingsten, Lars 

Vilhelmsen, Carsten Meier, Carl-Johan Skovsgaard, Lars Beck, Anni Kristiansen 
Afbud:  Lars Vilhelmsen 
 

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

 

Agenda for aftenen  

 
1. Klubbens aktiviteter og udvikling v/ Niels Frølund 

 

• Lejere på havnen (O) 
NF nævner kort, at Badehotellet er tilfreds 

o Se vedlagte bilag (bilag 1) fra Niels Frølund vedr. værftet til 
godkendelse (B)  

Værftet er gået konkurs og garantistillelsen dækker huslejen indtil midt 
september. Boet kommer på auktion og der skal aftales flyttesyn. 
Bestyrelsen er enige i at lokalerne fremadrettet skal bruges til 
klubrelaterede aktiviteter og forslaget godkendes. Arbejdsgruppen består 
herefter af Lars, Michael og Niels og en repræsentant fra havneudvalget .  

• Orientering vedr. udvidelsen mod Nord (O) 
Niels fortæller om mødet med Århus Kommune, som er positiv indstillet overfor sagen 
Det er Niels Frølund, der er tovholder for processen og har kontakten til kommunen. 
Afslaget fra kommunen vedr. overtagelse af stien ved lagunen blev ved samme møde 
overdraget til kommunes Teknik og Miljø udvalg til revurdering.  
• Økonomi  

o Se saldobalance i drop Box  
Der forventes til et overskud lidt lavere end budgetteret. 
o Budgetproces. Se bilag 2 vedr. budgetproces (B) 
Richard fremlægger processen. Den vedtages. 

 
2. Havnens drift v/ Peter Klingsten  

      

• Opfølgning vedr. grejhytter fra sidste møde 
o Peter Klingsten orienterer om indkøb af hytter. (B) 
Bestyrelsen har noteret sig indkøbet af hytterne, og disse skal ikke sælges. 
Fremlagt forslag til overnatning kan ikke godkendes. Placering iht. 
havneudvalgets plan betragtes som midlertidig – se referat fra 
havneudvalget. Der skal udarbejdes kontrakt for udleje af grejhytter, som 
muliggør opsigelse for udlejer med et varsel på 3 mdr. Hytterne må IKKE 
bruges til overnatning. 



• Både på vinterpladsen 
Peter foreslår en max. periode på 3 år for både på vinterpladsen, og derefter skal de 
fjernes. Der kan søges dispensation om forlængelse. Det forslag vedtages. Ikke 
indregistreret biler på vinterpladsen skal fjernes. Det præciseres også på mødet, at 
overnatning i både på vinterpladssen ikke må finde sted.  

 
 

3. Medarbejder tilfredshedsundersøgelse v/ Niels Frølund (O) 

Niels fortalte, at der er blevet foretaget en medarbejder tilfredshedsundersøgelsen af en 
ekstern konsulent. Rapporten vil blive fremlagt på kommende driftsudvalgsmøde.  
 

4. Eventuelt  

• Parkering på havnens arealer v/ Erik Vang (D) 

Udsættes til næste møde. 
 
Næste bestyrelsesmøde 28. september – det bliver et budget planlægningsmøde.  

 

  



Bilag 1 

 

Bestyrelsesmødet d. 17 august.. 

Forslag til beslutning vedr. værftet 

 
Baggrund .. 
Lejeren i vore værftsbygninger har af flere årsager ikke formået at indfri forventningerne. 
Der er således indgået konkursbegæring, og lejemålet er af kurator opsagt. 
 
Vi er blevet stillet i udsigt at lejemålet er ryddet med udgangen af August måned. 
Huslejen er frem til medio september dækket af den indbetalte garanti. 
 
Når nu disse bygninger kan blive fritaget for erhvervsforpligtelse, vil jeg foreslå at klubben 
inddrager lokalerne til gavn for Klubbens aktiviteter. 
 
Motivationen herfor er begrundet i at der gennem mange år har været et udtalt ønske om at 
forbedre de faciliteter der er på havnen. Dels som samlingspunkt, men også i form af 
disponible lokaler for drift og vedligehold af klubbens efterhånden omfattende mængde af 
udstyr og grej. Ligeledes vil lokalerne kunne bruges til gavn for medlemmer som ønsker 
kortvarige ophold i tørvejr. 
 
En inddragelse vil gavne det som vi gerne vil stå for qua vores vedtægter, men som også 
modsvarer fremtidige forventninger. 
 
Ovennævnte vil således falde godt i tråd med visionerne for Klubbens udvikling, og vil i givet 
fald kunne udbygge det samarbejde vi har med partnere på havnen. 
Jeg vil derfor foreslå at der nedsættes et udvalg som skal fremkomme med forslag til 
bestyrelsen om fremtidig drift af disse bygninger. 
 
Som medlemmer af dette udvalg vil jeg foreslå Michael Vogelius, Lars Vilhelmsen og 
undertegnede. Udvalget kan supplere sig efter behov. 
 
Mvh / Niels Frølund 
  



Bilag 2 

Budgetproces for budgettet 2017/2018 

• Anni udarbejder skabelon som budgettet skal lægges efter  

• Saldobalance pr. 30.08 er klar medio september 

• Havneudvalget og Flemming udarbejder oplæg til havnens budget inkl. forklaringer inden 

22. september 

• Administrationen (ansvarlig Sara) sender input til budget inden 22. september 

• Udvalgene indlevere oplæg til deres budget inkl. forklaringen inden 22. september 

• Ovennævnte input sættes sammen og diskuteres i bestyrelsen (Ansvarlig Anni) Ultimo 

september 

• Saldobalance pr. 30.09 / regnskab forventes klar medio oktober 

• Der fastsættes to bestyrelsesmøder hvor budgettet diskuteres – et ultimo september og 

sidste budgetmøde i medio oktober  

• Anni og revisionen udarbejder det endelige budget ultimo oktober 

 

 


