
Formanden har ordet 

Godt nyt til alle, Kaløvig Bådelaug lever (Frit efter Johnny Madsen) 

Jeg vil gerne på egne og driftsudvalgets vegne takke for valget. Det lunnede med så stor en opbakning fra 

de mange fremmødte medlemmer af Kaløvig Bådelaug. Vi vil gøre vores bedste for at være formand, 

næstformand, kasserer og havneudvalgsformand for jer alle i Kaløvig Bådelaug. Det må der ikke herske tvivl 

om.  

Der er meget tale frem og tilbage om, hvem der er ejer og hvem der er pladsindskyder og hvem der er i 

klubben. Alle er medlemmer af Kaløvig Bådelaug. Dem, der har betalt indskud til en bådplads, er 

pladsindskydere, så er der nogle, der lejer en plads de skal også være medlem af Kaløvig Bådelaug. Ejeren af 

alle vores fælles herligheder er Kaløvig Bådelaug. Jeg kunne godt tænke mig, at vi omtaler vores fælles 

interesse som Kaløvig Bådelaug, jeg tænker, at havnen er Kaløvig Bådelaug, jolleafdelingen og fiskerne er 

Kaløvig Bådelaug, Kahytten, hvor De Grå Sæler holder til, er Kaløvig Bådelaug osv. Vores 5 års plan er, at vi 

alle taler om Kaløvig Bådelaug uanset, hvad vores ærinde er i Kaløvig Bådelaug og hvor i verden vi så end 

måtte være. 

Godt nyt til alle, Kaløvig Bådelaug er smilets sted 

Driftsudvalget er begyndt at tage hånd om de opgaver, der ligger fra før 16. januar 2018 og de nye opgaver. 

Herunder arbejder vi med den bundne opgave, om at få holdt en ekstraordinærgeneralforsamling, så vi kan 

få godkendt budgettet og en bestyrelse. Vi arbejder på at få nogle sunde rammer om den løbende drift af 

Kaløvig Bådelaug. 

Et af de punkter, der arbejdes intensivt med, er personalesituationen. Vi er i den heldige situation, at Sara 

har valgt at blive hos os. Det er vi naturligvis rigtig glade for, tak for det. Der arbejdes der på at finde en 

medarbejder til økonomifunktionen enten en midlertidig hjælp eller i bedste fald en permanent løsning.  

Der er kommet en annonce på hjemmesiden og på to job-søgemaskiner vedrørende stillingen som 

Havnekaptajn. Det er næstformanden Jesper og havneudvalgsformanden Torben, der laver en første runde 

sortering, inden det samlede Driftsudvalg præsenteres for 2-3 kandidater til endelig udvælgelse. Grunden 

til den omstændighed er, at vores nye Havnekaptajn skal være den nye Mrs. eller Mr. Kaløvig Bådelaug med 

ansvar for alt i hverdagen 360 grader rundt i Kaløvig Bådelaug. 

Vores kasserer Finn arbejder hårdt på, at få enderne til at hænge sammen i økonomien og det skal nok 

lykkes for ham, selv om det ikke er en let opgave. Han er godt i gang med at tale med udvalgene om, hvor 

lidt penge de kan bruge det næste halve års tid, før vi igen skal have lavet et nyt budget til den ordinære 

generalforsamling i november/december. Her kan vi virkelig fornemme, hvor stærkt tiden i virkeligheden 

går. 

På investeringssiden bliver der ikke plads til at slå meget med halen i indeværende år. Vi vil prøve at 

prioritere således, at vi får mest mulig for de få penge, vi kan bruge på nye ting i Kaløvig Bådelaug. Opgaven 

med af at finde de bedste og mest påkrævende opgaver pågår lige nu, så vi kan være klar med et realistisk 

investeringsbudget for 2018 til den ekstraordinære generalforsamling den 6 marts 2018 kl. 19.00. 



 

Godt nyt til alle, Kaløvig Bådelaug er udfordringens mulighed 

Kaløvig Bådelaug igen været helt i front og oppe på podiet med baggrund i det super dejlige arbejde, der 

gøres af alle de frivillige i Kaløvig Bådelaug. 

Vi skal alle ønske Anne Munch tillykke med titlen ”Årets Idrætstalent 2017” 

Ved årets store galla for de aarhusianske idrætsfolk den 3. februar 2018, blev Kaløvig sejleren Anna Munch 

kåret som årets talent. En hæder, der er meget velfortjent. Anna har gennem de seneste år vist, at hun har 

talent til noget stort, endda noget meget stort indenfor sejlsporten. Husk at give hende et klap på 

skulderen, hvis du kan nå det, inden hun er sejlet ud på vandet. Endnu en gang stor tillykke til Anne Munch 

vi glæder os til at se, hvordan du fortsat forvalter dit talent og forhåbentlig får du rigtig mange medaljer 

med hjem i fremtiden. 

 

Andre begivenheder i den kommende tid kommer snart på hjemmesiden, tak til de ildsjæle, der arbejder 

med den opgave, så Sara ikke skal sidde med alle opgaverne alene. Husk at følge med på hjemmesiden. 

 

Husk; fra Aarhus i syd til Randes i nord, rundt om Djursland vil Kaløvig Bådelaug være den bedste og 
meste attraktive forening for Sejlsport og søens folk. 
 

Husk at støtte op om Kaløvig Bådelaugs opgaver til VM 2018 i Aarhusbugten. Kontakt Oluf Grønkjær og 

spørg, om der er noget, du kan hjælpe med (tlf.:2156 8281). Der er mange opgaver der skal løses og alle 

hænder er velkomne.  

 

Vi ses til den ekstraordinære generalforsamling den 6. marts 2018 kl. 19.00 på Kaløvig Badehotel og 

Brasserie. 

 

 

Godt nyt til alle, Kaløvig Bådelaug er der, hvor vi begejstres 

 

 

Bedste vintersejlads hilsner  

fra jeres formand f. 

Kaløvig Bådelaug 

 

 
 

Sten Schou-Andersen 

  


