
Referat Generalforsamlingen 16. januar 2018 

 

Niels Frølund siger indledningsvis tak for de 4-5 år han har været formand for klubben. Han synes, at de har 
gjort det godt, ved at formå at skabe aktivitet og nedbringe gælden, som de overtog i 2012. Til alle de der 
har hjulpet og givet ham positive tilkendegivelser, siger han tak. Han ved at alle ikke har været enige med 
ham og derfor udtrykker han glæde over at se så mange i aften, således der i aften kan vælge den vej 
Kaløvig skal. Han takker nej tak for den indstilling til formand, som han har fået fra Mogens.  
 
Forretningsudvalget indstiller advokat Bodil Bach som dirigent og Niels Frølund spørger forsamlingen om 
der er andre kandidater. Det er der ikke og der er ingen indsigelser. Forsamlingen klapper og Bodil takker 
for valget.  
 
Dirigenten indleder med at orientere forsamlingen om, at yderligere tre kandidater har trukket deres 
kandidatur. Det er Lars Vilhelmsen (formandskandidat), Flemming Skjellerup (næstformandskandidat), Niels 
Jørgen Nielsen (kassererkandidat) og så Niels Frølund (formandskandidat) som har trukket deres 
kandidatur.  
 
Af de 827 medlemmer der i alt er registreret i Kaløvig Bådelaug, er der mødt 221 medlemmer op og 160 af 
dem er pladsindskydere. Derfor kan vi allerede nu konkludere, at vi ikke kan vedtage noget i aften vedr. 
vedtægtsændringsforslagene, men vi vil kunne få en stillingtagen om de skal gå videre til en ekstraordinær 
generalforsamling.  
 
John Bork medlemsnr. 602 (JB):  
JBs spørgsmål går på proceduren. Han opfatter det som et problem, at der har været to tidsfrister for 
indgivelse af forslag, da der i indkaldelsen til denne generalforsamling står, at det er en fortsættelse af 
generalforsamlingen 21. november 2017. JB ønsker en afklaring på, om det er en fortsættelse af 
generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling.  
 
Bodil Bach (BB) svarer, at ingen af de forslag der var fremsat til generalforsamlingen 21. november 2017 
blev sat til afstemning. Derfor er de forslag, der var fremsat rettidigt sidste til generalforsamling med igen 
til denne generalforsamling. BB ser intet problem, da forslagene ikke har været til afstemning tidligere.  
 
JB præciserer at der er kommet flere forslag til siden sidste generalforsamling. Kan man sætte en ny frist for 
forslag, når det er den samme generalforsamling der fortsætter? Det ønsker JB en afklaring på.  
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF) supplerer at forretningsudvalget efter den sidste generalforsamling har 
haft kontakt til Dansk Sejlunions og DIF’s advokater for at få vejledning om hvordan de skulle forholde sig til 
indkaldelse af denne generalforsamling. Forretningsudvalget har taget deres anbefalinger til efterretning og 
handlet derefter.  
 
BB runder til sidst af ved at forklare at formålet med tidsfrister er at give de berørte parter mulighed for at 
komme med forslag. Hun konkluderer, at der bliver stemt om alt.  
 
BB fortsætter til punkt 2: Aflæggelse af regnskab for klub og havn. Derefter punkt 3: Indkomne forslag. BB 
foreslår at punkt 4: Budget havn, punkt 5: Budget klub og punkt 6: Fastlæggelse af pladsindskud, udskydes 
til efter valghandlingen. Årsagen er, at BB mener, at den nye valgte bestyrelse skal have mulighed for at 
tage stilling til budgettet, som er udarbejdet af den tidligere bestyrelse. Der er ingen indvendinger mod 
ændringen af dagsordenen.  
 
 



Aflæggelse af regnskab for klub og havn v/ Anni  

BB orienterer om, at der i november har været holdt et regnskabsmøde, hvor der har været mulighed for at 
stille uddybende spørgsmål. Den eksterne revisor havde ikke mulighed for at være tilstede i dag og derfor 
aflægges regnskabet af bogholder Anni Kristiansen (AK).  
 
Aflæggelse af regnskabet 

Der er aflagt regnskab efter regnskabsloven.  
Regnskabet er stillet op så man kan se de gamle regnskabstal, de gamle budgettal og de nye budgettal.   
Der er ingen ændringer ift. gennemgangen på regnskabsmødet udover den ekstraordinære indtægt på 
250.000 kr. vedr. regulering af depositum for tillægscm. Det skyldes at revisoren gerne ser, at det bliver 
afstemt direkte. Havnens underskud er på 300.000 kr. og der har i den forbindelse været en diskussion af, 
hvor bådejerkontingentet skal stå i regnskabet. Klubbens resultat giver et overskud 157.000 kr. Revisor har 
valgt at sætte bådejerkontingent på 790.000 kr. under finans.  Samlet resultat er et overskud på 435.000 kr.  
På side 10 - oversigt over aktiver. Anlægsaktiver dvs. forbedringer på bygninger er forøget med 2,5 mio. og 
det ses bl.a. på restauranten. Omsætningsaktiverne er der ikke den store forskel på. Vi har flere likvide 
beholdningerne.  
På side 13 kan det ses at egenkapitalen er intakt og gælden er steget med 2 millioner grundet øget 
investeringer. Specifikationer gennemgås ikke.  
Hytterne er nu med i regnskabet, det var de ikke i det regnskab, der blev fremlagt på regnskabsmødet.  
 
Spørgsmål til regnskabet 

Lone Sunde (LS) medlemsnr. 103 ønsker en afklaring på hvad sejlerudlån på 165.000 er.  
AK svarer, at det er lån som klubben har ydet til nogle sejlere til køb af både.  
NF forklarer at sådan som aftalen er med vores bankforbindelse, så kan der ydes tilskud finansiering til 
både. Michael Vogelius medlem nr. 97 supplerer med, at der er tradition for at klubben, kan give lån til 
sejlerne der er inde i en sejlsportsmæssig karriere. Finn ”Beton” Jensen (træner) og formanden for 
ungdomsafdelingen indstiller de unge mennesker til det, for at de f.eks. kan gennemføre en olympisk 
kampagne. Der er et maksimum på 75.000 kr. Betingelserne er at de selv stiller med halvdelen og der er en 
fast afdragsprofil.  
 
Niels Jørgen Nielsen medlemsnr. 272 (NJN) spørger ind til afskrivninger. Normalt afskriver man i løbet af 
året og det er ikke sket. Han ønsker en afklaring på, hvorfor man ikke har afskrevet på de i år foretagne 
investeringer, som man har gjort tidligere. Det giver et fiktivt bedre billede af regnskabet. AK svarer, at 
revisoren har sagt, at der afskrives, når et aktivt er færdigbehandlet og ibrugtaget. Der er flere af de nye 
investeringer der ikke er ibrugtaget. Tidligere har vi også først afskrevet i efterfølgende regnskabsår. 
 
Bo Møller medlemsnr. 1000 (BM) pointerer at vi tidligere har haft store tilgodehavender ved Sailing Aarhus 
og han ønsker at vide hvad status er nu. AK svarer, at vi lige nu har et facilitetstilskud for 2016 og 2017 til 
gode samt et løntilskud, der bliver betalt regelmæssigt. Facilitetstilskuddet er ca. 88.000 kr. pr år, men der 
er ikke budgetteret udgifter svarende til tilskuddet. Så hvis vi ikke får tilskuddet bliver der ikke noget 
underskud.  
Michael Vogelius medlemsnr. 97 (MV) har en supplerende kommentar: MV sidder sammen med Carl-Johan 
Skovgaard fra kapsejlads udvalget i bestyrelsen i Sailing Aarhus (SAA) som repræsentanter for Kaløvig 
Bådelaug. Han forsøger at give et billede af situationen, da der er mange, der nok har hørt rygter i pressen 
osv. SAA er i en proces, hvor der arbejdes med en rekonstruktion mellem klubberne. Klubberne har udtrykt 
vilje til at fortsætte samarbejdet i Sailing Aarhus regi, men på en eller anden måde skal det rekonstrueres, 
således at der bliver et tættere samarbejde mellem SA og klubberne. I forbindelse med rekonstruktionen er 
der nedsat to udvalg, et økonomiudvalg og et organisationsudvalg. MV sidder selv i økonomiudvalget og et 
medlem fra Kaløvig Jacob Schmidt sidder i organisationsudvalget. Ift. økonomien er der gennem en årrække 
i SAA sket det, at indtægter i nogle tilfælde er blevet bogført to gange, det er også sket for udgifter. Det har 



betydet, at SAA er gået fra en positiv egenkapital på 700.000 kr. til en negativ egenkapital på 500.000 kr. 
Det skyldes dog ikke alene det bogføringsmæssige problem. Der har også været ekstraordinære 
omkostninger i forbindelse med udredningen af økonomien på 200.000 kr. og der er indbetalt 
ansvarskapital til Sejlsportscenteret på 300.000 kr. til den fond, der ejer Sejlsportscenteret. Så der har 
været ekstraordinære omkostninger i denne periode på 500.000 kr. MV pointerer, at man som virksomhed 
sagtens kan fortsætte med en negativ egenkapital, det afhænger af om man har likviditeten til at fortsætte. 
I januar måned har der været arbejdet på forudsætningerne på indtægts- og udgiftssiden og som det ser ud 
viser likviditetsbudgettet, at klubberne kan bære SA igennem 2018. SA er en vigtigt brik for VM 2018. Der er 
nedsat et organisationsudvalg som på baggrund af økonomiudvalgets indstillingerne vil komme med forslag 
til en rekonstruktion. Der vil være en reduktion af lønudgifter og styrkelse af det administrative. De er 
bestyrelse møde 24 januar, hvor der forhåbentlig kommer en konklusion. Aktuelt vedrørende økonomien 
fortæller MV, at der er sendt faktura til SAA på facilitetstilskud, som er en del af jolleafdelings økonomi for 
at facilitere kraftcenteraktiviteter, på 88.000 kr., men der er ikke er associeret udgifter til den indtægt. Så 
hvis de skulle risikere ikke at komme, er der ingen katastrofe i det.  
Der er stillet i udsigt at vi får 81.000 kr. i Royalty, som er et forskud på stævneoverskud i 2017. De penge er 
budgetteret i regattaudvalget. Der er lagt en tilsvarende udgift ind, men de er ikke forpligtet i tilfælde af de 
penge ikke skulle komme.  
 
Bo Møller medlemsnr. 1000  (BM) pointerer, at han ikke var interesseret i en større udredning, men blot vil 
vide hvad SAA skylder os pt. AK svarer – det samlede beløb er 302.000 kr.  
 
Flemming Furholm medlemsnr. 349 (FF) spørger ind til støtteforeningen. De interne revisorer har påpeget 
at støtteforeningen har en selvstændig økonomi og derfor undrer det ham at støtteforeningen figurerer i 
regnskabet med en udgift på 4.500 kr. Han spørger desuden ind til hvor badebroen og saunaen figurerer i 
regnskabet. Han har også hørt rygter om et vildmarksbad og han pointerer at Kaløvig efter hans mening 
skal være en sejlklub og ikke en badeklub.   
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): Han fortæller, at klubben i mange år har talt om en vinterbadeklub. Der 
er søgt tilskud til opførelsen og vi har også fået tilskud men har ikke brugt alle pengene. Der har været 
forskellige holdninger i bestyrelsen til udførelsen af en sauna og den er derfor ikke færdig. Der er afsat 
penge i budgettet til færdiggørelse. Der har været dialog i bestyrelsen om at en vinterbadeklub vil kunne 
tiltrække flere medlemmer, da der jo ikke er mange der sejler om vinteren og derfor vil være et godt 
supplement til vores øvrige aktiviteter. Den er som sagt ikke færdig og det må så være op til en ny 
bestyrelsen at tage hånd om det.  
 
Bevæggrunden for en støtteforening har været for medlemmer der ikke har båd mere, men som stadig 
ønsker at være tilknyttet klubben til et væsentlig mindre kontingent dog uden stemmeret.  
Støtteforeningen har intet økonomisk med Kaløvig at gøre. Hvis det ikke er tilfældet er det en fejl, som NF 
mener er blevet rettet. Det er meningen støtteforeningen skal køre i sig selv og lave aktiviteter, der støtter 
Kaløvig Bådelaugs primære formål.  
 
På et tidspunkt synes nogle, at det var smart at lægge vinterbadefaciliteter ind under støtteforeningen var 
lidt et kompromis for at finde et sted, hvor et medlemskab af vinterbadeklubben kunne gå ind under.  
 
Dirigenten BB spørger til om nogle ønsker regnskabet til afstemning? Det er der ikke, og BB konkluderer 
derfor at regnskabet er godkendt.  
 
Flemming Weiland medlemsnr. 962 (FW) spørger om regnskabet er underskrevet? NF svarer at ja det er 
det. FW kommenterer at det var det nemlig ikke sidst. NF svarer, at det er korrekt, men det var 
udelukkende en procedure ting, at det ikke var nået inden generalforsamlingen. Desuden henviser NF til 



den 5 års oversigt der er sendt ud på mail, der viser hvordan det er gået. Det fremgår at gælden er steget 
det sidste år, hvilket skyldes den store investering på 3. mio i stativer.  
 
Peter Klingsten medlemsnr. 568 (PK) PK pointerer, at der ikke stemmes om regnskabet. Det skal blot 
aflægges regnskab jf. vedtægterne.  
 
Indkomne forslag 

Forslag fra Niels Nielsen medlemsnr. 727 (NJN)   
NJN motiverer sit forslag. Baggrunden for forslaget er at han ser mange forfaldne både på vinterpladsen. 
NJN foreslår, at man maks. må have båd stående på vinterpladsen i 2 på hinanden følgende år. Der kan 
også komme udgifter for klubben i forbindelse en afskaffelse af de herreløse både. NJN mener der står 20-
25 både som har stået der i årevis. Det er ikke kønt og kan blive en økonomisk bedt for klubben.  
 
BB spørger ind til hvad er et år? - NJN vil definere det som to på hinanden følgende sejlsæsoner. Forslaget 
omformuleres derefter.  
 
Claus Hoe medlemsnr. 593 (CH) CH undrer sig over hvad problemet er, når han betaler havneleje og 
klubkontingent?  
 
Peter Klingsten medlemsnr. 568 (PK): Havneudvalget har haft fokus på dette gennem et stykke tid. Et nyt 
havnereglement ligger klar, hvor der står at man have sin båd liggende i 2 år. Man skal dog have et nyt 
havnereglement godkendt i Trafikstyrelsen. PK pointerer, det er en svær problematik, da det er korrekt at 
det er medlemmer der betaler havneleje og kontingent. Så der skal findes en god løsning og det skal være 
muligt at søge dispensation hvis man f.eks. er syg eller udstationeret i en længere periode. Men det skal 
ikke ligne en losseplads.  
 
Sten Schou-Andersen medlemsnr. 1111 (SSA) At få ryddet op på vinderpladsen er et ønske, vi har haft i 
mange år. Vi vil gerne have en pæn havn. Da SSA sad som havneudvalgsformand, undersøgte de hvad man 
kan gøre bl.a. med politiet. Konklusionen er, at vi må ikke fjerne andres ejendom, så vi låst og kan ikke gøre 
noget.  
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF) kommenterer at dette også har været en bevæggrund for det nye 
stativsystem, således vi lettere kan flytte rundt på tingene.  
 
BB spørger forslagsstiller om forslaget opretholdes på baggrund af det der er kommet frem.  
NJN trækker sit forslag tilbage.  
 
Forslag fra Knud Mildahl medlemsnr. 313:  

Knud Mildahl medlemsnr. 313 (KM): motiverer sit forslag om at slå standerskiftet sammen med 
generalforsamlingen. Han pointerer, at der alligevel er mange der mødes til standerskifte.   
 
Sten Schou-Andersen medlemsnr. 1111 (SSA) forklarer, at det kan ikke lade sig gøre, da vi har årsafslutning 
på regnskabet stort set samtidig som standerskiftet. Så det vil kræve, at vi ændrer vores regnskabsår.  
 
BB pointerer at det af §7.2 fremgår, at der afholdes årlig generalforsamling i november / december. Så hvis 
forslaget skal til afstemning er det efter reglerne om vedtægtsændringer.  
 
KM frafalder forslaget.  
 
 



Forslag fra Erik Vang, der stiller et ændringsforslag til den nuværende formulering af § 8.7: 

Det er et spørgsmål om hvordan beslutningerne træffes i bestyrelsen.   
Erik Vang medlemsnr. 319 (EV): Baggrunden for forslaget er, at EV finder det underligt, at man kan have 
medlemmer siddende i bestyrelsen, der ikke ejer en plads og at de har samme stemmeret som pladsejerne 
i bestyrelsen. EV forestiller sig, at man kan komme i en situation, hvor flere medlemmer, der ikke er 
pladsejere sidder i bestyrelsen. EV mener, at alle beslutninger vedr. investeringer, skal det være bådejerne 
der har mandatet til at stemme.  
 
Alwin Neumann medlemsnr 611 (AN):  AW henviser til klubbens love og vedtægter. I § 8.10 står der 
tydeligt, at udvalg nedsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Dvs. hvis 
generalforsamlingen godkender et udvalg, så er de lovlige medlemmer og har de en repræsentant i 
bestyrelsen. Det er grundlaget i klubben, at udvalgene er sideordnende og hele klubben har lov at være 
med i beslutningsprocessen.  
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): NF erklærer sig enig med AN. NF påpeger, at vi har bådejere, der har 
betalt pladsindskud og dermed betaler en billigere leje end dem der blot lejer en plads. Det er klubben og 
dermed alle medlemmer der ejer havnen. NF pointerer at selve havnen som brolaug vil stå ilde uden alle de 
medlemmer der kommer her fordi det er sjovt. At stille dem udenfor døren vil ikke være hensigtsmæssigt 
og i strid med vores vedtægter.  
 
Erik Vang medlemsnr. 319 (EV):  EV minder om at dette er ændringsforslag til vedtægterne. Når kassen er 
tom, er det bådejerne, der må til lommerne.  
 
Kim Axelsen medlemsnr. 281 (KA) KA forklarer at Kaløvig har en egenkapital på 30 mio., så kasse har ikke 
været tom. Desuden slå KA fast at det er klubben ejer havnen og ikke omvendt.  
 
BB spørger om andre ønsker ordet. Det er der ikke. Der anmodes om skriftlig afstemning. BB pointerer, at 
dette er et vedtægtsændringsforslag og derfor skal der gang i den grønne stemmeseddel.  
 
BB spørger EV om et spørgsmål til forslaget. Man foreskriver, at bestyrelsen skal træffe beslutninger i 
enstemmighed. Hvis der er stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt såfremt han har betalt 
pladsindskud. BB spørger EV, om han har overvejet, hvad hvis formanden ikke har betalt pladsindskud? EV 
svarer fra sin stol, at så sidder han jo ikke som formand.  
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): NF henviser til vedtægterne hvor der står, at den eneste folkevalgte der 
kræves at have betalt pladsindskud er havneudvalgsformanden.  
 
BB konkluderer at ændringsforslaget kun går på, hvordan man træffer beslutninger i bestyrelsen og 
forslaget går ikke på, at formanden skal have betalt pladsindskud. EV bekræfter.  
 
BB forespørger om der er nogle der ønsker andre stemmetællere end medarbejderne. Det er der ikke. 
 
På talon nr. 1 skriver man ja, hvis man stemmer for forslaget eller nej, hvis man stemmer mod forslaget.  
 
Et medlem beder om uddybning af forslaget, da det ikke er klart nok. Der mangler en kort præcisering af 
hvad forslaget konkret drejer sig om.  
 
Erik Vang medlemsnr. 319 (EV):  EV uddyber, at det ikke er fair, at man i princippet kan have en bestyrelsen 
hvor de fleste medlemmer ikke er pladsejere, således at de bestemmer hvilke investeringer der skal 



foretages. Alt vedr. økonomi skal det efter EV mening, være bådejerne der har det afgørende mandat til at 
stemme. Det er ikke rimeligt, at man kommer i en situation, hvor de fleste i bestyrelsen ikke er pladsejere.  
 
Bjarne Olsen medlemsnr. 910 (BO): Det er pladsejerne, der stemmer om havnens budget og kun dem. Så 
der er intet at være nervøs for.   
 
Niels Frølund: Der kan stilles ønsker i bestyrelsen, der kan lægges i et budget, som skal godkendes på 
generalforsamlingen. Man kan ikke i en bestyrelsen bare køre noget hen over andre. Det sikre blot en 
større mangfoldighed.   
 
Der stemmes.  
 
Mens der tælles fortsættes dagsordenen.   
 
Forslag Esben Harder medlemsnr. 846. Han foreslår en procedure for valg af formand 

BB forklarer, at det fremgår af vedtægterne, hvordan valgene skal foregå, så er det reelt et 
vedtægtsændringsforslag. BB går ud fra det er et generelt forslag og ikke forslag til hvordan formandsvalget 
i dag skal afvikles.  
  
Esben Harder medlemsnr. 846 (EH): Det var ment som et forslag til en procedure i aften og ikke en generel 
vedtægtsændring. Hvis dirigenten mener, at det er sikret at formanden vælges med 50 % af stemmerne vil 
EH gerne frafalde forslaget. BB kommenterer, at det har hun ikke sagt. Så vil EH gerne have forslaget til 
afstemning hvis mulig.  
 
BB konkluderer, at vi ikke kan vedtage en vedtægtsændring i dag, da der ikke er nok medlemmer til stede. 
Der kan stemme om dem i dag og de kan derefter gå videre til en ekstraordinær generalforsamling. Men 
forslagets afstemningsregler kan ikke anvendes i dag. Det kan de først den dag de er ophøjet til regulære 
vedtægter, slutter BB.  
 
EH frafalder forslaget.   
 
Rune Broberg medlemsnr. 1196 (RB): RB ønsker at opretholde forslaget. Måden han læser forslaget på 
svarer til at man umiddelbart efter valget af en kandidat stiller et mistillidsvotum. Det har GF lov til, men 
det vil blive frygteligt besværligt og RB foreslår derfor at dirigenten, at man benytter metoden, for at sikre 
at dem der vælges har solidt mandat.  
 
BB konkluderer, at det fremgår entydigt af vedtægterne, at man bruger simpelt stemmeflertal. Modellen 
der lægges til i forslaget, nærmer sig kvalificeret flertal og det er ikke i overensstemmelse med 
vedtægterne.  
 
Peter Klingsten forslag er et ændringsforslag til § 7.6. Det er af redaktionelt karakter og så er der en 

tilføjelse til § 8.6 

Peter Klingsten medlemsnr. 568 (PK):I §5.3 står der, at valgbar til havneudvalgsformand er alene 
medlemmer der betalt pladsindskud. PK efterlyser en præcisering af hvordan havneudvalgsmedlemmerne 
vælges. Derfor har PK stilles forslaget, hvor også havneudvalgsmedlemmerne vælges på 
generalforsamlingen.  
Det andet forslag udspringer af klubbens forretningsorden, hvor der har været nogle fortolkningsproblemer 
af denne forretningsorden. PK ønsker med forslaget at gøre det helt klart, hvordan man skal håndtere 
projekter, udlejning osv.  Forslaget går på, at når bestyrelsen har besluttet, at der skal foretages f.eks. en 
ændring af en bygning, så håndteres det af havneudvalget med havnefogeden som projektleder.  



Sten Schou-Andersen medlemsnr. 1111 (SSA): SSA jeg har som tidligere havneudvalg været godt hjulpet af 
at have et ad hoc udvalg. Havneudvalget er ikke en besluttende myndighed, det er driftsudvalget. Det dur 
ikke vi har endnu en besluttende myndighed. Vi er nødsaget til at have ad hoc udvalg, vi kan trække på. 
Hvis vi vælger 4 personer her på generalforsamlingen, så er det svære at få andre i ad hoc udvalg. SSA 
understreger at der er brug for forskellige kompetencer, og at vi ikke bør låse os fast. Vi skal alle være 
aktive i Kaløvig Bådelaug. Havneudvalget skal være et ad hoc udvalg, hvor man kan trække de mennesker 
ind der er brug for. Han mener forslaget er en dårlig beslutning.  
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): NF fortæller at dette ene har været årsagen til de udfordringer, der har 
været det sidste år – altså hvem der bestemmer. NF understreger det er bestyrelsen, der bestemmer hvad 
der skal ske. Så skal der ske en prioritering af investeringer og det kan man lægge op til 
generalforsamlingen. Resten er administration, hvor vi har driftsudvalget til at sikre at det sker i hverdagen. 
Vi har forsøgt at skrive en forretningsorden, hvor det beskrives, hvordan man vil samarbejde i bestyrelsen. 
Så kan man skrive forretningsordenen om, hvis man vil, men NF mener, at vedtægterne er som de skal 
være.  Hans anbefaling er ikke at stemme for forslaget  
 
Peter Klingsten medlemsnr. 568 (PK): PK understreger, at det er bestyrelsens beslutning. Forslaget handler 
kun om hvem der skal udføre det. PK synes, at det er en god ide med ad hoc udvalg, men det er vanskeligt 
at få frivillige til at yde et stykke arbejde. Derfor mener PK, at det er vigtigt, at man på generalformsalingen 
vælger nogle der kan gå i spidsen.  
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): NF anerkender, at der er mangel på frivillige, men vi har ansatte, der 
kan klare rigtig meget og det har fungeret rigtig godt de senest år. De ansatte refererer ind til 
driftsudvalget.  
 
Finn Svendsen medlemsnr. 791 (FS): FS opfatter at forslaget kommer frem, fordi der har været uenighed 
det sidste år. Han vil foreslå, at man stemmer imod forslaget. Vedtægterne fungerer udmærket, hvis man 
kan samarbejde i driftsudvalget.  
 
Finn Jensen medlemnr. 234 (FJ): FJ opfatter disse forslag som noget helt generelt. FJ mener ikke det er 
rimeligt for den kommende bestyrelsen og opfordrer til at man stemmer imod alle vedtægtsændrings 
forslag. På den måde giver generalforsamlingen den nye bestyrelse mulighed for selv at kigge på 
vedtægterne og de kan så komme med deres eventuelle forslag til vedtægtsændringer.  
 
Peter Klingsten medlemsnr. 568 (PK): PK pointerer, at der er endnu to vedtægtsændringsforsalg. Han 
foreslår, at man tager vedtægtsændringsforslagene og nedsætter et udvalg, der kan arbejde med det.    
PK trækker begge forslag.  
 
Resultat af afstemningen om Erik Vangs forslag:  

63 ja stemmer  
149 nej stemmer 
7 blanke stemmer 
 
Forslaget er forkastet 
 
Forslag fra Per Juul Bech – vedtægtsændringer §5.10:  

Kim Axelsen medlemsnr. 281 (KA): KA opfordrer til at man ikke lader disse vedtægtsændringer gå igennem 
på denne generalforsamling. Det må være op til en ny bestyrelse.  
 



Per Juul Bech medlem medlemsnr. 641 (PJB): PJB ønsker, at man kan få præciseret, hvor ansvaret ligger 
m.m. PJB foretrækker dog, at det er et udvalg arbejder med vedtægtsændringerne. Han trækker gerne sit 
forslag, hvis der kan arbejdes med det i et udvalg. PJB stiller sig gerne til rådighed for et sådan udvalg.  
BB spørger om forslaget kan betragtes som trukket tilbage og PJB svarer, at ja det er det.  
 
Forslag om vedtægtsændringer fremsat af Michael Vogelius, Lars Beck, Lars Vilhelmsen, Carl-Johan 

Skovsgaard og Niels Frølund  

Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): NF forklarer at motivationen for forslaget delvis er provokeret af de 
udfordringer, der har været det sidste års tid. Egentlig mener NF, at vedtægterne er dækkende, såfremt 
man kan finde ud af at samarbejde i bestyrelsen. NF reflekterer over hvor Kaløvig Bådelaug står. Skal vi et 
andet sted hen? Skal vi stadig bygge havn? Eller skal driftsudvalget og bestyrelsen styre klubben. NF 
pointerer, at forslaget ikke er radikalt ændrende. Pladsindskyderne skal stadig have den samme indflydelse 
som tidligere, men havneudvalget erstattes med sådan et mandat.   
NF ville egentlig gerne have haft forsalget til afstemning. Men han vælger at have tillid til at den nye 
bestyrelse kan overveje det. NF har stemt af med de øvrige forslagsstillere og de vælger at trække forslaget 
og lader det være op til en ny bestyrelse at sørge for at forene det behov, der er i hele klubben.  
 
BB konkluderer at alle forslag på nær ét nu er behandlet. Det sidste forslag handler om udvalgene. BB 
foreslår at vi venter med det forslag til efter valgene, således at den nye bestyrelse kan beslutte om de kan 
overskue det nu eller om det skal udskydes til den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Valg af kandidater 

Et medlem har et procedure spørgsmål:  
Finn Svendsen medlemsnr. 791 (FS): 
Den siddende bestyrelse har fået et mistillidsvotum, og FS synes det er uanstændigt, hvis man vælger at 
stille op igen. Han konkluderer at to i den siddende bestyrelse har trukket sig og han opfordrer Peter 
Klingsten til at gøre det samme.  
 
BB pointerer, at det af vedtægterne fremgår hvem der er valgbar og det er et personligt valg om man vil 
opstille.  
 
BB vil gennemfører valgene et ad gangen. Det er fordi hun ønsker at give generalforsamlingen den størst 
mulige chance for at have en demokratisk indflydelse på sammensætningen af en ny bestyrelse. At nogle af 
de opstillede, så har indikeret at de ønsker at samarbejde, lader hun være op til generalforsamlingen at 
forvalte i deres afstemning.  
 
BB gentager hvem der har trukket sig:  
Niels Frølund, Lars Vilhelmsen, Flemming Skjellerup og Niels Jørgen Nielsen 
 
Bo Nielsen medlemsnr. XX (BN):  BN er fra kajakafdelingen: BN har siddet i bestyrelsen i 8 år indtil for 2 år 
siden. Han vil gerne, hvis de to formandskandidater går på talerstolen og fortæller hvad de vil arbejde for.  
 
BB vil gerne give hver kandidat 3 min. til at fortælle hvad de står for.  
 
Formandsvalg:  

Sten Schou Andersen medlemsnr. 1111 (SSA):  SSA starter med at sige tak til Niels for deres samarbejde.  
SSA starter med at kigge tilbage og han havde ikke forestillet sig at hans mistillidsvotum ville føre til at han 
stod her i dag. Men medlemmer kom til ham og spurgte: Hvad vil du gøre nu? Hvad gør vi nu? Egentlig 
havde han ikke forestillet sig at gøre noget, men han bed mærke i, at de sagde vi. Derfor samledes en 
gruppe sig på 25-30 medlemmer og de mødtes nogle gange i Rønde og kom hurtigt til at gå under navnet 



”Røndegruppen”. De ville gerne arbejde med kommunikation, regnskab og åbenhed. Han er glad for at 
vedtægtsændringerne ikke er stemt igennem og han vil gerne se på vedtægterne, hvis der er behov for det.  
Så skulle de 4 kandidaterne til driftsudvalget findes. SSA startede med at tilbyde sig som 
havneudvalgsformand, men det endte så med formandsposten, Torben Olsen som havneudvalgsformand, 
Oluf Grønkjær som næstformand og Finn Svendsen som kasserer. Ikke mange gider stille op til posterne, da 
de fleste ikke gider det bøvl. SSA vil gerne arbejde for, at flere har lyst at stille op i fremtiden. Han 
værdsætter at flere gerne vil hjælpe til og er glad for at han så sent som i dag har hørt Lars Vilhelmsen stille 
sig til rådighed ifm. sejlsport.  
De vil holde medlemsmøder og holde åbne bestyrelsesmøder så ofte som muligt. Nogle opgaver presser sig 
på. SSA fremhæver personalesituationen, hvor vi kun har to ansatte tilbage. Det er vigtigt, at få ansat en 
havnekaptajn, der kan samle Kaløvig Bådelaug i dagligdagen. En person der har tid til at svare på dine 
spørgsmål og møde medlemmerne ude på havnen. Havnekaptajnen bliver en naturlig del af driftsudvalget 
og bestyrelsen. En ledelsesform der tager ansvar skal være fremtiden. Driftsudvalget og bestyrelsen er 
frivillige og ulønnet og de skal lægge retningslinjer for det medlemmerne ønsker for Kaløvig Bådelaug og 
det er medlemmernes ønsker, de skal arbejde på. Han håber de vil stemme på ”Røndegruppen”. Det er 
vigtigt, at økonomien bliver rettet op og at få prisen for havnepladser tilbage på ret kurs. SSA pointerer at 
han tidligere har siddet i bestyrelser og været formand og han ved hvad der kræves af ham.  
 
Per Juul Bech medlemsnr. 641 (PJB):  
PJB har været med i havneudvalget i nu 2 år. Det har været et spændende men stormfuldt arbejde. Det var 
årsagen til at han lavede de forslag vedtægtsændringer. Det er ikke bydende nødvendigt for ham, at de blev 
stemt igennem nu. Men det er bydende nødvendigt for ham, at vi får rettet op på Kaløvig Bådelaug og får 
havnelejen ned på et niveau med de klubber vi sammenligner os med. PJB står for sammenhold og vil 
samarbejde med enhver, der vil yde en indsats i Kaløvig – og det omkring alt både vedtægtsændringer og 
kapsejlads m.m. Som den tidligere kandidat havde PJB heller ikke forestillet sig, at han ville stille op. Men 
han ønsker at bidrage og stiller sig derfor til rådighed.  
 
BB ønsker om nogle medlemmer har spørgsmål der er afgørende for hvem de vil stemme på. BB vil give lov 
til nogle få spørgsmål.  
 
Steen Schmidt Petersen medlemsnr. 725 (SSP):  
Det vigtigste er efter SSP’s mening, at en bestyrelse kan samarbejde. SSP opfordrer derfor til at 
forsamlingen stemmer på dem der stiller op som et hold.  
 
Alwin Neumann medlemsnr. 611 (AN): AN vil gerne have afklaret om de fire der er stillet som gruppe er et 
alt eller intet valg. 
 
Sten Schou-Andersen medlemsnr. 1111 (SSA): Han pointerer, at det som dirigenten også har sagt, at de 
stiller op som enkeltpersoner, men at de gerne samarbejde med hinanden og er klar med en dagsorden til 
driftsudvalgsmøde i morgen, hvis de bliver valgt.  
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): NF spørger SSA om det stadig alt eller intet, hvis en falder fra om et 
halvt år?  
 
Peter Klingsten: PK beretter om at Sten var tidligere medlem af driftsudvalget i kun 1 år. PK afløste ham. 
SSA gik efter 1 år og PK vil gerne vide hvorfor?   
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): NF vil gerne pointere at han i sit spørgsmål, ikke betvivle at de fire kan 
samarbejde. Det tror han bestemt de kan, men mener også det kan af flere årsager blive nødvendigt at få 
andre med og skulle samarbejde med dem.   



Sten Schou-Andersen medlemsnr. 1111 (SSA): SSA vil ikke love noget på forhånd. SSA er dog godt motiveret 
for opgaven og han ønsker ikke at svare på PK spørgsmål, da det er historie.  
 
Mads Hauge medlemsnr. 256 (MH): MH vil gerne spørge begge formandskandidater om deres holdning til 
personaleledelse.  Der står der i vores vedtægter, at personalet refererer til driftsudvalget. Det mener, MH 
ikke er optimalt og han synes det er tydeligt, da store dele af personalet ikke er i Kaløvig mere. Derfor vil 
han gerne høre kandidaternes tanker om at sikre personalets trivsel.  
 
Finn Jensen medlemsnr. 234 (FJ): FJ er interesseret i at høre mere om ideologien. FJ udtrykker, at han altid 
har været meget glad for at være medlem af denne klub. Hvad er jeres holdning til den ende af klubben 
hvor der dyrkes talentudvikling, ungdomssejlads og kapsejlads?  
 
Sten Schou-Andersen medlemsnr. 1111 (SSA): SSA udtrykker, at det er vigtigt, at vi får en person der er 
KBL’s mand. Én der har tid til at tage sig af alle de opgaver der ligger foran os. Vi skal give havnekaptajnen 
ansvaret og ikke selv sidde med ansvaret. Personaleledelse bliver gennem vores havneudvalgsformand og 
de vil se meget på den model, hvorpå man driver et fjernvarmeværk. Det er sådan, de ønsker at drive 
Kaløvig Bådelaug. Det er havnekaptajnen, der skal være den samlende person.  
SSA synes det er dejligt, at vi har ry for internationalt for at være en fantastisk klub, men det ry skal vi også 
have herhjemme.   
 
Per Juul Bech medlemsnummer 641 (PJB): PJB mener, KBL skal have en person, der har tid og mulighed for 
at gå ind i dette arbejde. PJB forsikrer, at han har tid til det og vil samarbejde med alle. PJB ønsker 
selvstyrende udvalg, men hans opgave er at hjælpe personalet med at komme igennem med deres forslag. 
Der ser han som en formands vigtigste opgave. PJB bor på havnen og kan altid træde til.  
 
BB gennemgår stemmeproceduren for formandsvalget.   
 

Resultat formandsvalg 

137 stemmer til Sten  
55 stemmer til Per 
9 blanke stemmer 
Sten er valgt til formand 
 
Næstformandsvalg:  

 
Oluf Grønkjær medlemsnr. 98 (OG): OG står her i dag, fordi han ønsker at støtte den gode ånd og det fælles 
grundlag som ”Røndegruppen” står for. Han understreger, at de vil sejlsport og vil støtte de unge 
mennesker og vil støtte klubben med OL sejlere og vil have flere kandidater til OL sejlere.  
 
Jesper Lund-Sørensen medlemsnr. 406 JLS: JLS ønsker der skal falde en ro over Kaløvig Bådelaug. Den er for 
god til at der skal være de stridigheder der har været. JLS har brugt det meste af sit professionelle liv med 
at få folk til at mødes og blive enige om ting. Han vil arbejde for gennemsigtigheden i de beslutninger der 
vedrører den almindelig drift og klubbens investeringer, løbende højt informationsniveau til medlemmerne, 
nogle demokratiske spilleregler og at de bliver overholdt og han vil være garant for det og være typen, der 
forfølger hvis man ikke gør det. JLS vil sikre grundig planlægning af nye initiativer og økonomien bag, sikre 
en ordentlig tone i klubben også når alle ikke er enige – at man går efter sagen og ikke manden. Han vil 
være garant for en sund balance mellem konkurrence og fritidssejlads.  
JLS kan bidrage medfølgende: har været aktiv sejler i næsten 40 år, at han har en formel 
bestyrelsesuddannelse bag sig, han har en rolle som direktør i Mercuri Urval, som arbejder med at få 
mennesker og organisationer til at fungere sammen, han har erfaring med drift af havne og bestyrelser 



både erhvervs- og fritidshavn gennem 16 år i hans professionelle virke. Som konsulent har han erfaring med 
at få stridende parter til at finde kompromisser og har en naturlig respekt for dem, der vil bidrage til 
fællesskabet, men også meget lidt for dem der ikke vil. Han mener selv, at han har en naturlig autoritet. 
Desuden har han forskellige kluberfaring fra hans egne fritidsinteresser; sejlads, flyvning og tennis.  
 
Sten Schou-Andersen medlemsnr. 1111 (SSA): SSA vil gerne vide om Jesper helst vil være næstformand eller 
kasserer. JLS svarer, at det vil han svare på, når han ser hvordan valget går til den her post.  
 
Afstemning om næstformandskandidat. BB instruerer i valgprocedure. Det er den grønne talon der skal 
benyttes og det er talon nr. 3.  
 
Resultat næstformandsvalg 

111 stemmer til Jesper Lund-Sørensen 
109 stemmer til Oluf Grønkjær 
Jesper Lund-Sørensen bekræfter at han modtager valget til næstformand.  
 
Kandidatvalg til kasserer posten:  

BB konkluderer, at der kun er en kandidat til kasserer posten - Finn Svendsen. BB fastholder, at der skal 
stemmes skriftligt om kassererposten.  
 
Finn Svendsen medlemsnr. 791 (FS):   
FS pointerer, at hele den nuværende situation har en del med økonomi at gøre. En af de ting de i 
”Røndegruppen” har haft stor fokus på er økonomi, da FS vurderer, at Kaløvig Bådelaugs økonomi ser skidt 
ud. Det er gået skidt det sidste år, hvor gælden er øget og der ikke er gjort som vedtaget på tidligere 
generalforsamling, konkluderer FS.  
Punkt 1 er en sund økonomi og dermed afvikling af gæld og de vil gerne reducere gælden med 1. mio om 
året. Det mener FS absolut er muligt. Reduceret gæld giver også råderum. Det er ikke klubben eller havnen, 
der er udfordringen. Det er det, der ligger midt imellem. Havnen balancerer i sig selv og klubben giver lidt 
overskud, men bygninger er dér vi bruger alle vores penge, forklarer FS. Andre emner som FS vil have fokus 
på, men som ikke har så meget med økonomi at gøre, er følgende:  
FS vil arbejde for at gøre det synligt for medlemmerne, hvordan økonomien hænger sammen. Han vil lave 
kvartalsregnskaber, således at man løbende kan følge med. FS finder det væsentlig, at man dokumenterer 
beslutninger ved at lave referater fra alle møder og gøre dem synlige. Det er de ting han vil arbejde for og 
han har gjort det tidligere.   
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): NF spørger ind til sidst FS var kasserer, hvor han var med til at optage et 
byggelån på 10 mio. Den indstilling der var dengang, var at man låner sig til at investere og NF vil gerne vide 
om den indstilling er anderledes nu. NF læser ikke årsregnskabet som at vi har øget vores gæld, men vi har 
finansieret nogle ting som vi har besluttet, men vores gæld fra dengang er nedbragt til halve og det er 
hurtigere end generalforsamlingen havde forventet. NF udtrykker undren over hvor det er vi har en dårlig 
økonomi, men anerkender at der er et princip om, hvorvidt man låner sig til at finansierer investeringer 
eller om eller om man fremskriver og afskriver sig til det.  
 
Finn Svendsen medlemsnr. 791 (FS): FS korrigerer, at det var nu ikke 10 mio. der var tale om, men 7 mio., 
da der i de 10 mio. var indeholdt en bøde på 3 mio. Da havnen blev bygget havde man mange penge og der 
var blev ikke brugt penge på vedligehold. Men for 10 år siden stod vi med en nedslidt havn, som vi var 
nødsaget til at vedligeholde. Egentlige burde vi spare op - lave afskrivninger og sætte penge til side, men 
det var der ikke blevet gjort og så er der jo ikke andet at gøre end at låne pengene, og så afdrage på det. 
Medlemskontingent og havnelejen er blevet hævet for at kunne afdrage gælder og så finder FS det 
væsentlig at vi også gør det.  



BB instruerer i valgprocedure. Det er den grønne talon nr. 4, der skal benyttes. Man stemmer ja, hvis man 
ønsker Finn og nej hvis man ikke ønsker Finn. BB  
 
Sten Schou-Andersen medlemsnr. 1111 (SSA): SSA synes ikke det er optimalt, vi kun har en kandidat.  
 
Niels Frølund medlemsnr. 850 (NF): Vi har haft flere år med hverken kasserer eller havneudvalgsformand, 
så der er ikke præcedens for, at selvom der kun er en kandidat er det ham der er valgt.  
 
Alwin Neumann medlemsnr. 611 (AN): Det er dirigenten, der bestemmer egenrådigt.  
 
Steen Schmidt Pedersen medlemsnr. 725 (SSP):  Vi kan være enig eller uenig med dirigenten, men det er 
dirigenten der bestemmer. Han opfordrer til at man stemmer ja, således vi kan få en bestyrelse der kan 
arbejde sammen.  
 
Resultater af valget til kasserer posten 

Finn Svendsen er valgt med 171 stemmer for og 31 stemmer imod. Der var 13 blanke stemmer 
 
Valg af havneudvalgsformand 

Torben Olsen medlemsnr. 856 (TO): TO ønsker en havn, hvor personalet har ansvaret og hvor vi har en 
havnekaptajn der har ansvaret ift. de retningslinjer som bestyrelsen har lagt. TO mener ikke, at han som 
havneudvalgsformand er den klogeste i hvordan tingene skal foregå i praktisk eller skal være den klogeste 
for den sags skyld. Det vil betyde, at vi får en zigzag kurs når der så kommer ny havneudvalgsformand. De 
ansatte skal have ansvar, da det er sjovere at arbejde et sted hvor man har ansvar. Det er væsentlig, at få 
en havnekaptajn, der kan varetage det daglige og han skal have tid til at tale med medlemmerne og for at 
undgå, at ting vokser sig store er det væsentlig at havnekaptajnen kan tale med medlemmerne. TO føler sig 
overbevist om at det kan tage meget af den støj inden det vokser sig stort på den måde.  
 
Peter Klingsten medlemsnr. 568 (PK): PK forklarer at han havde opfattelse af at ”Røndegruppen” havde en 
musketer ed, men det kan han så forstå, at det er der alligevel ikke. PK udtrykker, at han synes det er fint 
der kommer nye folk til og han vælger derfor at trække sig fra posten.   
 
BB foreslår, at hun forsøgsvis vil se om afstemningen kan afklares ved håndsoprækning. Hun beder om en 
håndsoprækning fra dem, der ikke ønsker Torben valgt. Ingen giver sig tilkende og BB spørger forsamlingen 
om de føler sig overbevist om afgørelsen og om nogle ønsker skriftlig afstemning. Der er ingen 
indvendinger, derfor er Torben Olsen er valgt til havneudvalgsformand.  
 
Valg af interne revisorer 

Lone Sunde medlemsnr. 103 (LS): LS fortæller, at hun er pladsindehaver og sejler kapsejlads mandag og 
onsdag. LS har valgt at stille sin hjælp til rådighed, da hun mener det vil være godt med nogle nye folk på 
den post. Hvis hun får indflydelse vil hun arbejde for, at vi er en sejlklub i henhold til vores 
formålsparagraffer, som hun mener, er hensigtsmæssige. LS finder det kreperligt, at vi i år har betalt 18.000 
for engang at have oprettet et lån til havneforbedringer. Det ser også ud som om vi har betalt 200.00 kr. til 
renter. Det er klubkontingenter, som ikke er brugt til aktiviteter. Hun ønsker at være med til at få Kaløvig 
tilbage på plus siden.  
 
Rune Broberg medlemsnr. 1196 (RB): RB forklarer, at han har erfaring med kasserer og intern revisor poster 
i forskellige foreninger. Han har en plads. RB beskriver sin forståelse af en intern revisors rolle. Det er ikke 
at revidere regnskabet, det har vi et revisionsfirma til. RB mener, at en intern revisors rolle er at se på om 
foreningens brug af penge er ødsel eller fornuftigt, om de regnskaber og budgetter der laves er forståelige, 
kigge på om man følger vedtægterne, formålsparagraffer og om man holder sig til de beslutninger der tages 



på generalforsamlingen og i bestyrelsen. Desuden vil det også være nødvendigt i en klub som Kaløvig, at se 
på de projekter der sættes i søen og på investeringer, og når de evt. overskrides. RB vil også gerne sætte 
vores nye medlemssystem under lup og se på hvad der kan gøres for at få det til at fungere i dagligdagen 
eller om det helt skal afskaffes.  
 
BB spørger om Torben Jensen er til stede. Det er han ikke.  
 
BB instruerer i valgproceduren - den grønne talon nr. 6. Der skal skrives to navne på den talon.   
 

Resultatet af valget til intern revisor 

22 ugyldige stemmer. Det konkluderer BB er over gennemsnittet, og det tager hun på sig. Det må skyldes 
en uklar instruktion. BB var egentlig indstillet på at lade valget gå om, men resultatet af de gyldigt afgivende 
stemmer er så entydigt, at hun vil godkende valget, hvis forsamlingen bakker op.   
Lone Sunde 163 stemmer 
Rune Broberg 178 stemmer 
Torben Jensen 19 Stemmer  
3 blanke stemmer 
Generalformsalingen bakker op om valget. Lone Sunde og Rune Broberg er valgt til interne revisorer.  
 
Valg af statsautoriseret revisor 

BB konkluderer at der ikke er andet forslag end det eksisterende.  
Der klappes og BB konkluderer at Advosion er valgt.  
 
Efter optællingen af stemmer bliver der en kort pause, hvor det nye driftsudvalg kort kan se på det 
udarbejdede budget fra den fratrådte bestyrelse og om de vil arbejde videre med det budget eller om vi 
skal have en ekstraordinær generalforsamling og om de på nuværende tidspunkt kan foreslå udvalg og 
udvalgsformænd. Grundet at det tager lidt tid at tælle op, tages pausen med det samme.  
 
Der er tre resterende punkter tilbage på dagsordenen - punkt 4, 5 og 6. – Budget for havn, budget for klub 
og fastsættelse af pladsindskud. Derudover har vi punktet vedr. udvalgsposter.  
 
Sten Schou-Andersen medlemsnr. 11 (SSA): Han fortæller, at driftsudvalget har besluttet, at de siddende 
udvalgsformænd bliver siddende i bestyrelsen indtil en ekstraordinær generalforsamling. SSA er bekendt 
med, at fiskerne har valgt en ny formand Birgitte Sauer og Kapsejladsudvalget har valgt en ny formand Sune 
Kjærgaard. De ønsker, at invitere de to ind i den siddende bestyrelse og ellers arbejder de videre med dem 
der sidder, således at de kan komme i gang med arbejdet. På en ekstraordinær generalforsamling, vil 
bestyrelsesmedlemmerne vælges efter vedtægterne.  
 
 
Finn Svendsen medlemsnr. 791 (FS): Den nye bestyrelse vil gerne se på et nyt budget. Han er usikker på om 
det hele er med. Det er vigtigt, at de får set grundigt på investeringsbudgettet. De ønsker derfor at lægge et 
nyt budget frem på en ekstra ordinær generalforsamling.  
 
BB konkluderer at vi nu er nået til eventuelt:  
 
Eventuelt:  

Oluf Grønkjær medlemsnr. 98 (OG): Vedr. VM 2018. KBL står for 1 bane til stævnet. Til den opgave er de 
nogenlunde de frivillige de skal være. Men der er mange andre opgaver, der skal løses og det vil han gerne 
opfordre at man melder sig til. Det kan være alt fra parkeringsvagt, til madpakkesmørere, til at hjælpe til 
med jollerne. Det er fra den 2.-12. august 2018. Man kan melde sig til Jens Villumsen på kontoret.  



Finn Jensen medlemsnr. 234 (FJ): FJ synes det er en fornuftig beslutning bestyrelsen har taget vedr. de 
ønsker at se budgetterne efter igen. FJ har en opfordring til generalforsamlingen om at forstå hvor vigtig 
budgetterne er. Budgettet er klubbens strategi og det er derfor vigtigt, at medlemmerne møder op til den 
ekstraordinære generalforsamling.  
 
Inger Stokkink medlemsnr. 220 (IS): IS ønsker at sige tak til hele personalet både dem der har sagt op og 
dem der bliver ved Kaløvig.  
 
Alwin Neumann medlemsnr. 611 (AN): Det er sådan med klapjagt, at når klapperne og hundene er gået 
hjem, så stopper jagten og det opfordrer han til at vi også nu gør i Kaløvig.  
 
Sten Schou-Andersen medlemsnr. 11 (SSA): SSA vil gerne på det nye driftsudvalgs vegne takke for valget og 
de glæder sig til arbejdet. Han siger tak til Niels Frølund, Lars Vilhelmsen og Peter Klingsten for deres 
arbejde. Der uddeles traditionen tro vin og olielamper til afgående bestyrelsesmedlemmer. Til slut takker 
han Bodil Bach for god ledelse af generalforsamlingen. Der skal indkaldes til ekstra ordinær 
generalforsamling, hvor budget og udvalg afsluttes.  
 
Bodil Bach takker generalforsamlingen for god ro og orden.  
 
Den nye formand slutter med at udbringe et leve for Kaløvig Bådelaug.  
 
 
 
 


