
Referat af driftsudvalgsmøde i Kaløvig Bådelaug 

7. februar 2018 kl. 19:00 – 21:00 

Dagsorden: 

1) Nyt fra formanden 

2) Personalesituationen 

3) Økonomi 

4) Årshjul 

5) Mødekalender 

6) Evt. 

Mødedeltagere: 

Sten Schou Andersen (Formand) 

Jesper Lund (Næstformand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

Referent: Rune Bolding Broberg 

Afbud fra: 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

 

1) Nyt fra formanden 

a) Bestyrelsesmøde i Sailing Aarhus 

O: Sten har bedt Sailing Aarhus om, at Kaløvig Bådelaug får sit skyldige beløb fra Sailing Aarhus udbetalt. 

Ved mødets start var pengene endnu ikke faldet. 

D: Klubben er nødt til at sikre refusionen fra Sailing Aarhus. Det skal foregå i en ordentligt og præcis tone. 

Styr på økonomien er en forudsætning, da der også er tale om medarbejdere ansat af Kaløvig Bådelaug. 

B: Sten tager kontakt til Michael Vogelius med henblik på et møde med driftsudvalget og en skriftlig 

orientering om klubbens forpligtelser i forbindelse med Sailing Aarhus, status for foreningen og den 

fortsatte organisering af aktiviteterne. 

b) Ringdals Bådbyggeri 

O: Der er kommet penge efter aftale fra konkursboet efter Ringdals Bådbyggeri. Vi afventer ydermere en 

evt. dividende. 

c) Regninger fra Peter Klingsten 

O: Der er kommet svar på Stens spørgsmål fra Peter Klingsten og Niels Frølund. 

B: Driftsudvalget tager kontakt til Peter Klingsten for at drøfte sagens videre forløb. 



d) Lønkrav fra tidligere medarbejder 

O: Sagen med lønkrav fra den tidligere medarbejder er afsluttet og betalt. 

e) Sag om overfald 

O: Der foreligger en potentiel eksklusionssag på baggrund af en voldssag på havnens område. Hvis den 

pågældende dømmes i sagen, vil der blive taget initiativ til eksklusion. 

2) Personalesituationen 

O: Der er d.d. modtaget 19 ansøgninger til stillingen som havnekaptajn. Deadline for ansøgninger er 15. 

februar. 

B: Det samlede driftsudvalg vil skulle underskrive ansættelseskontrakter, jf. tegningsregler. 

O: Der er indgået aftale om fortsættelse af Saras ansættelse på reduceret tid. 

3) Økonomi 

O: Kassereren gennemgik forslag til budget. Der udestår arbejde på investeringsbudgettet. 

D: Det kunne give mening at få en gennemgang af havnens stand med henblik på fastsættelse af 

vedligeholdelsesbudget og sikring af foreningens værdier. Der kan også laves et forslag til en anderledes 

disponering af pladser, herunder pladsstørrelser. 

B: Torben undersøger omfanget af og prisen for en gennemgang. 

B: Det skal undersøges, om der er mulighed for tilskud i forbindelse med etablering af faciliteter for 

vinterbaderne. 

B: Torben undersøger status og muligheder for saunaprojektet. 

4) Årshjul 

Udsættes. 

5) Mødekalender 

O: Møde med udvalgsformænd (dvs. den kommende bestyrelse) d. 20. februar kl. 19:00 – 21:45. Jesper er 

ordstyrer. Sten booker lokale. 

O: Generalforsamling 6. marts. 

B: Driftsudvalgsmøde 27. februar 19:00.  


