
Referat bestyrelsesmøde 2. november 2017 

 

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 

Dato: torsdag den 2-11-2017, kl. 18.00 

Sted Kaløvig Badehotel og Brasserie 

 Spisning før mødet. 

 

Deltagere: Lars Vilhelmsen, Peter Klinksten, Michael Vogelius, Niels Frølund, Lars Beck, Erik Vang, Claus 

Bülow, Evin Jensen, Inger Hansen (Pigesejlerne). 

 

 

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

 

Referat for bestyrelsesmøde 

 
1. Godkendelse af budget  

Budgettet bliver gennemgået, ligeledes bliver opstillingen fra revisionen præsenteret. 

Nogle punkter giver anledning til spørgsmål, hvoraf de fleste fastsættes som resultat af 

debatten på mødet. Det besluttes at de få resterende punkter, der kræver yderligere 

behandling, afklares i samarbejde med revisionen, på Formandens foranledning. Herefter 

kan det endelige budget fremlægges til vedtagelse. 

 

Under budgetgennemgangen behandles bestyrelsens indstilling til kontingent og leje satser 

for det kommende år. Det besluttes af Gaste/Gæste medlemskabet skal reduceres til 

450kr. pr. år. For at sikre tilslutning fra onsdagsbane-, pigesejler- og ungdomsgaster der er 

aktive, men grundet deres kun delvis tilknytning, for nuværende ikke er medlemmer. 

Resterende kontingenter og leje niveauer fastholdes uændret. 

 

Gennemgangen resulterer i to punkter der ønskes behandlet på et kommende 

bestyrelsesmøde.  

• Etablering af erhvervsklub i Kaløvig bådelaug i samarbejde mellem Klubben, Restaurant og 

DK Sejlsport. 

• Sejlerskole, udvikling af sejlerskolen som indgang til klubbens liv. 

 

2. Forståelsen af forretningsordenen oplæg ved Lars Vilhelmsen  

Gennemgangen af dette punkt, viser stadig en divergerende opfattelse af ansvarsområder 

og beføjelser hæftet til hvervet som havneudvalgsformand. Bestyrelsen er enige om denne 

uoverensstemmelse ikke skal have yderligere konsekvenser for såvel personale som 

samarbejdspartnere. Gennemgangen afføder endnu en gang en debat omkring vigtigheden 

af at projekter altid bringes op i hhv. driftsudvalg og bestyrelse for godkendelse og senere 

involvering af de rette brugergrupper.  

 

Indkommende forslag til generalforsamlingen omhandler ligeledes dette emne, hvorfor en 

iværksættelse af procedurer og en videre behandling af emnet på nuværende tidspunkt 

ikke er rettidig. 

 



 

3. Samarbejdet med personalet oplæg ved Lars Vilhelmsen  

Afklaring af ovenstående punkt 2, er en nødvendighed for at kunne iværksætte de 

forberedte tiltage omkring udviklingen og samarbejdet med vort personale.  

 

4. Eventuelt  

 

 

 

 


