
Der skal lyde en varm velkomst til vores nye havnekaptajn Allan Rundberg. 

Det er en stor glæde for os at kunne præsentere jer for vores nye havnekaptajn. 

Det viste sig, at vi ikke skulle længere end til Studstrup for at finde ham. 

Allan kommer fra et job, som ansvarlig for Aarhus Gymnastikforenings, AGF´s 

idrætsanlæg. Han har stået for baner, anlæg og halfaciliteter siden 2011. Han  

 

har haft ansvar for al daglig vedligeholdelse, reparationer, renholdelse og drift. 

Han har desuden selvstændigt udført div. småreparationer og 

vedligeholdelsesarbejder samt haft ansvar for samarbejde med eksterne håndværkere mv.   

Som ansat i en stor klub har han stået for al kontakt til medlemmer, gæster og leverandører. Endvidere 

har han haft ansvar for at udarbejde div. ansøgninger til myndigheder og andre relevante 

samarbejdspartnere vedr. tilladelser, tilskud mv. I jobbet har han løbende medvirket til klubbens 

kommunikation og haft selvstændigt ansvar for at overholde det fastlagte budget med reference til 

bestyrelsen. Endelig har det været hans opgave at ansætte, lede og afskedige medarbejdere, herunder 

trænere i klubben. 

Før sit nuværende job hos AGF har Allan arbejdet for De Gule Sider (TDC) som sælger og leder for deres 

kunde- og servicecenter igennem 10 år. 

Allan har på den baggrund, som ønsket, en bred baggrund fra uddannelse og jobs, som dækker 

administrative funktioner, praktiske gøremål som ansvarlig for anlæg og bygninger, ledelse af 

medarbejdere samt en indgående erfaring med at arbejde i en klub med mange medlemmer og med 

reference til en klubbestyrelse. 

Allan har løbende haft sin gang på vores havn og glæder sig rigtig meget til sit nye job hos os. Privat er 

Allan bosiddende i Studstrup, hvor han bor sammen med Tine og deres til sammen tre børn. 

Vi er sikre på at Allan er det helt rigtige valg for Kaløvig Bådelaug og glæder os meget til, at han starter i 

jobbet den 1. maj og håber, at I alle vil tage rigtig godt imod ham. 

På driftsudvalgets vegne 

Torben Chr. Olsen – Havneudvalgsformand 

 


