
 

 

 

 

 

 

Kaløvig Bådelaug 

Generalforsamlingen den 21. november 2017 
 

Formandens beretning 

Velkommen til et af årets højdepunkter i Kaløvig Bådelaug.  

Det er en lidt speciel dag i dag.    

Det er således en sjældenhed, at vores generalforsamling holdes en hverdag. Men gode 

erfaringer fra vore naboklubber gav anledning til at prøve et tidspunkt uden 

konkurrence fra december måneds mange højtids-arrangementer.   

Og sammenfaldet med kommunalvalget kan vel ikke sætte mere fokus på, at der er 

valg her i livet som skal tages ☺.    

 

Men først lidt fakta:  

Vi var sidste år 867 betalende medlemmer af klub og havn, og i dag er vi 847 

medlemmer. Eftersom at andelen af pladsejere er stabil på ca. 432, kan der konstateres 

et fald i medlemsantallet. Således at vores medlemstal er ligelig fordelt mellem ejer af 

pladser og sejlere uden pladsandel i havnen.  

Richard Nickelsen har været kasserer siden den ekstra ordinære generalforsamling i 

april 2017, men valgte den 20. september at trække sig omgående fra sin post.  Det har 

ikke været muligt for mig at få en begrundelse. 

Den samlede bestyrelse valgte at fortsætte uden kasserer, da der kun var 10 dage tilbage 

inden regnskabsårets afslutning.     



Jeg indledte min beretning sidste år med et tilbageblik på de foregående 4 år, hvor vi 

på mange måder har holdt igen med investeringer for at holde fokus på at samle 

økonomisk råderum sammen til de investeringer, der er nødvendige for udvikling af 

Kaløvigs primære aktiviteter samt vedligeholdelse af vores havn og anlæg. 

Jeg må så erkende, at tonen i år har fået en anden lyd. Der har i den grad været bud 

efter de penge vi har samlet sammen, - og flere til.  

Selvom at investeringerne ikke direkte afspejler sig i det aktuelle regnskab, vil 

afskrivningerne have indflydelse over vores råderum de kommende år.  

Jeg mener, at det er meget vigtigt for klubbens udvikling af de investeringer der bliver 

foretaget skaber mest mulig aktivitet for pengene. Det er for mig at se, aktiviteten som 

dikterer behovet for rammerne.    

Styring af økonomien er et vigtigt element, for os alle, således at vi bruger energien på 

at drive de aktiviteter, som vi så gerne vil have.  

I den sammenhæng vil jeg gerne fremhæve den præcedens vi har i bestyrelsen om 

proaktivt at varetage det godkendte budget i respekt for den samlede bestyrelse. Heri 

ligger naturligvis den godkendelse af bilag som relaterer sig til eget udvalg og aktivitet, 

hvori vores administrative personale giver den hjælp som er nødvendig med 

saldobalancer o.lign.  

Den praksis hviler ganske enkelt på simpel tillid og respekt til den øvrige del af 

bestyrelsen. Det er jo trods alt et stykke frivilligt arbejde der udføres, og som er drevet 

af ønsket om aktivitet for det enkelte udvalg.  

En arbejdsform som kan konstateres, at havneudvalget ikke har taget til efterretning.  

Jeg har således indskærpet vores praksis om at informere bestyrelsen, såfremt det 

forvaltede budget ikke kan holdes, eller ændringer ønskes godkendt.   

Ved det nylig afholdte regnskabsmøde blev sagen om vores bod til tidligere restauratør 

igen fremhævet. Navnlig af dem som dengang var centrale personer i selvsamme sag. 

Jeg forstår så sandelig godt at forløbet ikke var rart, men jeg vil mene, at vi er kommet 

over det og skal vende blikket mod nye horisonter.     

Men i denne debat fremkom der igen påstand om at etablering af bådejer-kontingentet 

havde en sammenhæng med den erhvervskredit / byggelån, der blev etableret i 2010. 

Jeg må konkludere, at sandheden for mange skabes i det lys, man gerne vil se den i. Så 

uagtet at sagen og vores mere end 3 millioner store bod blev taget ud af det etablerede 



byggelån, har bådejerkontingentet intet med denne sag at gøre. Bådejerkontingentet 

blev indført i 1991.  

Men dommen i denne sag konkluderede i øvrigt ganske tydeligt, at det er nødvendigt 

med en struktureret ledelse af klubben, og med en tydelig kommunikation mellem 

Kaløvig Bådelaug og vore samarbejdspartnere. En anvisning jeg nidkært følger for at 

lignende ikke skal gentages.     

Men hvad har vi så ellers brugt vores energi på siden vi sidst var samlet her til en 

ordinær generalforsamling. 

Vores udlejning af de gule bygninger har jo gennem nogle år gennemlevet en turbulent 

tilværelse, og jeg har tidligere berettet om alle de trængsler vi har været igennem for at 

sikre en stabil drift af samme. 

I december sidste år fik vi sat et punktum for tidligere lejere (Kaløhus), og kunne 

samtidig konstatere at vores aktuelle lejere SalonSalon ikke kunne indfri deres 

forpligtigelser. 

Så forud for en kontraktopsigelse af lejeforholdet d 10.  Januar 2017 havde vi således 

tabt sagen om udelukkelse af lejer fra restaurationen ved fogedretten, og kunne 

principielt se ind i en sag med krav om 800.000 kr.,- i erstatning, samt 

sagsomkostninger og udgifter til udskiftning af låse, honorarer etc. der måtte påløbe.  

Bestyrelsen var ikke informeret om udelukkelse og nøgleændring. Den handling blev 

alene foretaget på foranledning af Peter Klingsten.   

Sagen er nu med bistand fra advokatfirmaet Aagaard-Poulsen endegyldig afsluttet uden 

yderligere forpligtigelser for Kaløvig Bådelaug end advokathonorar.       

Det er således med glæde, at vi nu for første gang siden 2010 kan erklære os herre i 

eget hus, og ikke har en verserende sag om vores restauration hængende over hovedet.   

Men uagtet den meget prekære situation lykkedes det som bekendt at få skabt en dialog 

med nye potentielle kandidater til at drive vores restauration.  

Og jeg skal ikke lægge nogen som helst skjul på at tiden mellem den 10. januar og til 

genåbning af restaurationen ved generalforsamlingen i april har der været meget at se 

til.  

Jeg vil gerne takke de mange der hjalp til, og andre som undervejs kom med positive 

sidebemærkninger om det der blev skabt.  



Ikke mindst vore leverandører, som har givet os muligheden for at skabe et fornyet og 

opdateret indre i vores spiserum.   

Og jeg er som nævnt ved vores generalforsamling i april meget tilfreds med den 

forpagtningsaftale vi har nu etableret for at drive vores restauration og køjerum.   

Der er gået rygter om, at jeg er i familie med Søren Dalhof, forpagteren af Kaløvig 

Badehotel og Brasserie. Den titel kan jeg ikke bryste mig af, og vil betro at jeg indtil 

videre ikke er en del af familien Dalhof.  

 

Driften af havn og anlæg, samt leverandører  

Som nævnt har hidtidig tilbageholdenhed i nyanskaffelser og anlæg havde medført en 

nedbringelse af vores driftsgæld, og dermed en forbedret likviditet for vores havn.  

Men for indeværende regnskabsår må vi konstatere, at de vedtagne investeringer i 

anlægsaktiver ikke har forløbet helt efter forventningerne, og må desværre erkende at 

udgifterne heller ikke har holdt sig indenfor vedtagne budgetter.  

Sammenholdt med igangsættelse af byggeopgaver fra havneudvalgets side, som ikke 

er godkendt i driftsudvalg og bestyrelse, og indkøb af stativer udover budgettet har det 

givet anledning til store udfordringer for at få økonomien til at hænge sammen. Det har 

derfor været nødvendigt at sikre forøget råderum på vores erhvervskredit for at sikre 

den daglige drift.   

Dette har naturligvis givet anledning til splid i såvel driftsudvalg og bestyrelse i 

forståelse af det mandat der udøves, og respekten for den øvrige bestyrelses 

medbestemmelse og indsigt, og har jo desværre ikke genereret det fornødne fysiske 

overskud til at skabe nye aktiviteter.    

Jeg har som formand for bestyrelsen i den henseende forbeholdt mig retten til at påtale 

de omtalte overskridelser og dispositioner, ligesom jeg har henledt vore interne 

revisorers opmærksomhed på disse forhold.  

Men som dyrene i Hakkebakkeskoven sagde det, nu er spist, spist og drukket er 

drukket, så nu må vi se fremad.   

Jeg kan med glæde konstatere, at den nye stativordning er blevet taget godt imod. Så 

godt, at det har været svært at følge med efterspørgslen. Dels i forhold til omtalte 

økonomi, men også med det arbejde der er i at få samlet og administrere stativerne. 



Ved indgåelse af stativordningen var det tanken, at det nedbragte træk på vores kredit 

kunne rumme de forventede indkøb af stativer og kørende materiel, uden at det gik ud 

over vores rådighed for klubbens øvrige aktiviteter. Men med en samlet investering 

indtil nu på 2.6 millioner kr., (og en forventet samlet investering på henved 3.3 

millioner kr.), samt den angivne anlægsinvestering har det været nødvendigt at udvide 

vores kreditramme. 

En realitet som måske nok kunne være taget på ”forkant”, men der er jo egentlig ikke 

sket nogen ”skade” ved at vente.    

Vores finansieringspartner har vist os stor forståelse for situationen, og har givet os 

meget favorable vilkår, så på den front har vi absolut ikke tabt noget.  

Vores stativleverandør har også udvist stor tålmodighed med leveringerne til os, og jeg 

er sikker på at vi ikke har den værste leveringsaftale her i landet.   

Men når dialogen med leverandøren af stativerne bliver så anstrengt af andre forhold 

end dem der er anført i vores aftale, at det foranlediger skrivelser til bestyrelsen fra 

vore leverandører hvor der påpeges bl.a. ”Skamfuld optræden”, så er jeg ikke stolt af 

at være fra Kaløvig Bådelaug. Peter Klingsten har haft en upassende optræden overfor 

flere leverandører.  

Det har naturligvis haft en indflydelse, at vi siden februar ikke har haft fuld bemanding 

i vores stab af ”praktiske” folk på havnen, hvor mange af de nævnte opgaver med 

bygge- og anlægsopgaver har også har kaldt på vores personales opmærksomhed.    

Jeg vil således mene, at vi nu med ansættelsen af en ny havnefoged har de rette 

kompetencer på plads til sammen med det øvrige personale, til at administrere de 

opgaver vi må finde anledning til at igangsætte for de kommende år.     

 

Vores hidtidige havnesystem er jo som bekendt ved at gå på pension og vi er godt på 

vej med implementeringen af Zietwing.  

Det er ingen hemmelighed, at forventningerne til systemets formåen var en hurtigere 

implementering, men det går den rigtige vej.  

Det skulle således snart være muligt for os at flytte alle gamle data over i det nye 

system, og flere betalingsløsninger vil komme til.      



Sammenholdt med en total udskiftning af vores administrative personale (Sara, der 

kom tilbage fra barsel i marts og Anni der tiltrådte som regnskabsmedarbejder 1. april), 

og den store udfordring det var at få samlet op på alle vore kontingentopkrævninger 

etc., Så er det imponerende, hvad de piger har kunne magte. Tak.     

 

Vore medarbejdere  

Vi har indtil dags dato haft en trofast stab af medarbejdere her på havnen.    

Det er jeg sikker på, at der er mange der nyder godt af i den daglige betjening. Vi ved, 

at det at arbejde på en havn med mange forventninger kan det være en udfordring.  

Men for dem er det også en arbejdsplads, hvor vi som arbejdsgivere har et ansvar.  Dels 

for at drage omsorg for den enkelte bliver set og hørt i deres daglige arbejde, men også 

for at der stilles opgaver som levner plads til personlig udvikling.  

I den sammenhæng er det vigtigt at referencen mellem den enkelte medarbejder og 

klubbens ledelse holdes, således der ikke hersker tvivl om hvem der er arbejdsgiver i 

henhold til vore love og vedtægter.      

Vi har i henover året også haft fornøjelsen af at have en praktikant her på havnen. Det 

er glædeligt for mig, at vi på den måde kan medvirke til at skabe nyt indhold for 

personer, der i perioder har det svært i livet.  

Vi har også henover året haft udskiftning på holdet, således at ”damernes magasin” nu 

er i fulde omdrejninger med både Sara og Anni på plads. Vi tog afsked med vores 

hidtidige Havnekaptajn tidligere på året, og har nu fundet en afløser som havnefoged 

her på havnen.   

Desværre vil det være sidste år at vi nyder godt af Finn Bruuns stabile arbejdskraft.  

Finn har holdt os ud gennem mange år, men har valgt at trække sig tilbage fra fronten, 

og hellige sig selvvalgt arbejde. Jeg vil sige tak til dig Finn for dit loyale arbejde for 

alle os gennem mange år - 30 år godt og vel.              

 

 

 

 



Klubliv og udvalgenes aktivitet 

Sejlsportsaktiviteterne  

Vi har som vanligt brugt en hel del energi på at drive sejlklub og sejlsportsaktiviteter, 

alt sammen som gerne skulle indfri vores ambitioner som aktiv sejlklub. Dels her i 

klubben, men også i samarbejde med Sailing Aarhus. 

Som Michael Vogelius (formand for ungdomsafdelingen) tidligere har berettet er det 

dejligt igen igen at kunne konstatere, at vore sejlere har gjort sig bemærket mange 

steder i Europa, og har vundet flotte placeringer. Dette er ikke sket uden en solid indsats 

og opbakning fra en stor forældrekreds. 

Men en central begivenhed, eller udfordring om man vil, har været at afvikle 

testeventet for det kommende års Worlds 2018.  Selvom at det rent fysisk havde base i 

Egå, har der været mange hænder i gang for at afvikle dette stævne.  

Det er et stævne som på mange måder er en foreløbig kulmination for samarbejdet i 

Sailing Aarhus.  Et initiativ som på mange måder skulle støtte og hjælpe den enkelte 

klub til flere midler i den daglige drift.  

Et synlig bevis på dette, er det snart færdige sejlsportscenter, som er opført på den røde 

mole ved Aarhus lystbådehavn.  

I ethvert samarbejde skal der lægges energi og vilje for at det kan vedblive at være en 

værdi. Det gælder også for Sailing Aarhus, som på nuværende tidspunkt har mest 

brug for at ambitionerne rækker udover det kommende 2018. Jeg tror på, at 

sejlsportscenteret kan fungere som et fyrtårn for sejlsporten, men det er nødvendigt at 

have nogle velfungerende klubber, som kan favne de unge kræfter, som gerne vil 

udfordres af sejlsporten.  

I det lys er det glædeligt at Dansk Sejlunion har fokus på at samle den aldersgruppe, 

som er vokset lidt ud af de gængse jolleklasser, og har etableret Sejlsportsligaen. Vi 

kan med glæde se at flere klubber landet over har taget Liga-sejladserne til sig, og har 

endda på en proaktiv måde formået at engagere erhvervslivet til at deltage i 

”festlighederne”. Jeg har noteret mig at flere klubber, vel at mærke udenfor 

hovedstaden, har en mindre flåde af J70 til den daglige træning og interne sparring.  

I den forbindelse er det med et stor portion stolthed, at Lars Vilhelmsen nu har drevet 

vores deltagelse i Sejlsportsligaen til en solid placering midt i 1.division. Så selvom at 

træningen op til disse sejladser indtil nu har været båret med støtte fra DK.Sejlsport, 



vil en fremtidig deltagelse kræve en vedblivende indsats. Jeg ved, at Lars har arbejdet 

på et forslag til en fortsat udvikling af denne aktivitet, og vil anbefale alle om at støtte 

initiativet med etablering af en decideret J70 ”flåde”.  

Der kunne måske i denne sammenhæng skabes en bro mellem de ugentlige 

kapsejladser - om mandagen for pigerne og om onsdagen for alle, og hermed en 

mulighed for en ny fælles klubaktivitet.    

 

Sejlerskolen  

Sejlerskolen er et initiativ, som vi endnu ikke har fundet nøglen til at få skudt rigtig i 

gang. Vi holder stadig kurser og undervisning i duelighedsbeviser og praktisk sejlads. 

Det har Jens Villumsen på sin vanlige venlige facon taget sig af.  

Men en sejlerskole kunne jo også være en indskoling til alt det vi normalt foretager os 

i klubben. Måske kunne man have indlæring til alle de andre aktiviteter man kan 

foretage sig i en sejlklub og på den måde få skabt en større nærhed med det opland der 

omgiver os. Det kommunalt støttede ungdomsarbejde, som har haft deres gang på 

havnen gennem året kunne måske integreres bedre i klubben.  

Men der skulle gerne skabes økonomi til de aktiviteter, der tænkes afholdt.     

Sejlerskolen er en god indgangsvinkel for nye sejlere, uanset om de kommer med båd 

eller ej.  

 

Kajakafdelingen   

Kajakafdelingen har trods det tilbagetrukne liv mod nord godt gang i aktiviteterne.  Der 

er store ønsker om at forbedre faciliteterne. Dels står bade- og omklædningsrum 

centralt, men også lokaler til opbevaring af klubbens grej og udstyr.  

Der har været arbejdet en del med forslag og ønsker til fremtidige lokaler, hvilket jeg 

vil komme ind på lidt senere.    

Kapsejladsudvalget.  

Kapsejladsudvalget har med frygt for gentagelser på sin helt egen måde formået at 

skabe vedvarende liv til de ugentlige kapsejladser, hvad enten det er for friske piger 

eller vakse drenge. 



Den ugentlige Ondagsbane afvikles stadig med stor tilslutning.    

Den genopfriskede distancesejlads De 2 Øer er modtaget med god succes.   

Sælerne  

Jeg har pålidelig kilde hørt, at der stadig serveres sildemadder hver onsdag. 

Fiskerne  

Jeg har opfattelsen af at der er megen hyggeaktivitet inde i lagunen hos fiskerne.  

Selvom der endnu ikke er behov for større frysekapacitet , har fiskerne igen i år  leveret 

dejlige fisk til årets fiskekalads.     

 

 

Udvikling af havnens faciliteter.  

Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen drøftet, hvorledes en fortsat udvikling af 

klubben kunne ske.  

Dels ved rettidig omhu at sikre, at de aktiviteter og anlægsinvesteringer vi sætter i gang, 

på lidt længere sigt tilfører mest mulig aktivitet.   

Det første rids på denne plan blev jo som bekendt lagt for ca. 5 år siden, og stille og 

roligt er vi nu nået lidt videre. Vi har forsøgt at drage størst mulig synergi ud af det 

arbejde som Kaløvig har leveret for at tiltrække Worlds 2018, og på den måde få 

Aarhus Kommunes opmærksomhed for at støtte tiltag her på havnen.  

Det er i år lykkedes at få tilkendt en ressource hos kommunen som kan hjælpe os i 

denne udvikling. Det er en glædelig udvikling, men der er stadig et stykke vej endnu.     

Meget kan sagtens gøres bedre, og der er stadig plads til mange gode ideer i den videre 

udvikling. Men i den sammenhæng er det for mig at se vigtigt, at aktiviteterne 

koordineres via bestyrelsen, således at klubben fremstår samlet.  

Vi har således i det seneste år arbejdet på at skabe fundamentet for en drøftelse af 

klubben aktiviteter, således at vi alle kan tage medejerskab af en sådan udvikling.  

Vi har i dette arbejde søgt at alliere os med de mest kompetente fagfolk som kunne 

hjælpe os med at lave det bedst mulige forarbejde.   



Jeg håber med bestyrelsens oplæg og forslag til en strukturændring i vore love og 

vedtægter at få frigjort ressourcer til det fortsatte arbejde.     

 

Vore samarbejdspartnere her på havnen 

Som nævnt har brugerne af de ”gule huse” skiftet status, og vi har nu en 

forpagtningsaftale om driften af vores restaurant og køjerum. Vi er således herre i eget 

hus og har medejerskab af at driften indfrier forventningerne.       

Indeholdt i forventningerne har været, at der kunne skabes synergi mellem de andre 

erhvervsaktører her på havnen. Herved kunne der måske skabes endnu en erhvervs -

opmærksomhed for at støtte føromtalte J70 projekt, eller andre af vore sejlere. 

 

DKsejlsport har igen i år haft stor aktivitet ved events her på havnen. Mange af vores 

elitesejlere har været engageret i aktiviteterne som enten hjælpere eller instruktører.  

Dksejlsport har med base i Kaløvig endog formået at skabe aktiviteter over det meste 

af Danmark og driver nu aktiviteter i såvel Middelfart og Skovshoved.  

Det sætter vore lokaliteter lidt under pres, og ønsket om at få tilgang til mere passende 

lokaler. Dels for opbevaring af grej og udstyr, men også hvor aktiviteterne på vandet 

kan introduceres.   

DKsejlsport har også i år med stor velvillighed stillet både til rådighed for såvel 

klubbens medlemmer ved den ugentlige kapsejlads, samt ved træning til 

ligasejladserne.    

Som støtte til ovennævnte erhvervsaktiviteter har vi i årets løb omdannet lokale Nord 

til et regulært kontorfælleskab. Tanken var her at tiltrække dels ovennævnte aktiviteter 

sammen med vores administrative personale for at størst mulig synergi kunne opnås. 

Indtil videre har således DKsejlsport, Tenderboat.Dk og JensenAdvise til huse der.  

Men lige så snart at vore havnesystem er på plads er det tanken at vores administrative 

personale også skal rykke ind i huset. Vi har ligeledes skabt en kontakt til Officelab for 

at indlede samarbejde.  

Værftet, midt på vores fornemste plads, kunne desværre ikke få driften af et 

bådreparationsværksted til at hænge sammen, og har måtte indgive konkursbegæring.  



Vi har ikke i den sammenhæng ikke haft et uafklaret mellemværende, og har endda 

haft mulighed for en midlertidig udlejning til Tenderboat, indtil en beslutning er taget 

for fremtidig anvendelse.  

    

Årets stander 

Mange hjælper gerne til i det frivillige foreningsliv, og når man på unik vis er i stand 

til konstant at tænke på helheden og selv tage ansvar, vil klubben gerne belønne denne 

indsats med tildeling af klubstanderen. 

I år gik standeren til Oluf Grønkjær. 

Oluf har lagt et stor initiativ i at koordinere vore deltagelse i test-eventet for Worlds 

2018.   

En stor tak til Oluf. 

 

Og hvordan har vores økonomi det så? 

Vi afholdt forleden regnskabsmøde hvor regnskabet for 2016/17 blev gennemgået, og 

jeg vil ikke her gå i detaljer.   

Jeg vil mene, at vi på mange måder er privilegeret ved at være herre i eget hus. Netop 

at det er Klubben der ejer havnen giver frihed, men også ansvar.   

Det giver så sandelig også store udfordringer, når der skal prioriteres mellem nyt tag, 

eller mad på bordet, - for nu at bruge det billede.     

Det er således uomtvisteligt, at vi ikke kan fortsætte med bare at bygge løs uden at 

tænke på at alle disse anlæg både skal passes og vedligeholdes.    

Derfor er det for mig at se bydende nødvendigt, at vi så at sige fokuserer på 

bæredygtighed for at sikre vore investeringer skaber merværdi, og i vores fremtidige 

udvikling får indarbejdet en kultur med at involvere partnere og fonde til at støtte vore 

aktiviteter. Ellers bliver vi blot færre og færre til at betale en stigende udgift til 

vedligeholdelse. 

Regnskabet, som vi senere vil præsentere, er ikke helt den samme som tidligere år, men 

takket være den tilbageholdenhed der har været skabt de foregående 4 år, har vi stadig 

en sund økonomi.   



Resultatet viser med al mulig tydelighed, at det er vigtigt at sætte tæring efter næring 

her i Kaløvig Bådelaug for dermed at fokusere på en solid styring af økonomien. Men 

også at vi skal fokusere på at skabe liv og aktivitet, som jo er grundlaget for at vi kan 

skabe gode resultater fremover.     

 

Med disse ord vil jeg mene at have beskrevet året 2017 for Kaløvig Bådelaug og 

forventningerne til tiden, der kommer. 

 

Med ”munter” sejlerhilsen  

 

Niels Frølund 

Formand Kaløvig Bådelaug.   

 

 

 

 

  

  

 

 

    

 

 

 


