
Referat af møde i Kaløvig Bådelaug 

20. februar 2018 kl. 19:00 – 21:45 

Dagsorden: 

1) Velkomst 

2) Præsentation af udvalgene og indstillede udvalgsformænd/kvinder 

3) Information fra driftsudvalget om personalesituationen 

4) Økonomi 

a. Regnskab og åbenhed 

b. Budget for 2018 

5) Sailing Aarhus nu og i fremtiden 

6) Åbne bestyrelsesmøder 

7) DS årsmøde 17. marts i Nyborg 

8) Næste møde / forslag til årshjul 

9) Evt. 

Mødedeltagere: 

Sten Schou Andersen (Formand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Birgitte Sauer (Fiskerne) 

Michael Vogelius (Jolle og ungdom) 

Sune Kjærgård (Kapsejlads) 

Oluf Grønkjær (Regatta) 

Lars Beck (Havkajak) 

Inger Hansen (Pigesejlerne) 

Referent: Rune Bolding Broberg 

Afbud fra: 

Jesper Lund (Næstformand) 

Erik Vang (De Grå Sæler) 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

 

1) Velkomst 

O: Bestyrelsen holdt et minuts stilhed i anledning af Prins Henriks begravelse. 



O: Sten bød velkommen til mødet med de kommende bestyrelsesmedlemmer. Der blev orienteret om 

formalia omkring valg til bestyrelsen. De tilstedeværende indstillede udvalgsformænd blev indstillet til valg 

af driftsudvalget ved driftsudvalgsmødet d. 7. februar. 

a) Orientering fra driftsudvalget 

O: Der blev kort orienteret om sager, der er behandlet i driftsudvalget. (Sailing Aarhus, værftskonkurs, 

lønkrav fra tidligere medarbejder, regninger på handicaptoilet (kr. 70.000), manglende stativ til en sauna, 

regning fra revisoren (kr. 130.000), byggetegninger fra Roomshop, regninger fra advokat Peter Klingsten) 

D: Nedsættelse af et vedtægtsudvalg blev vendt. Det vil blive nedsat efter den ekstraordinære 

generalforsamling. Bestyrelsen og driftsudvalget skal være repræsenteret i et vedtægtsudvalg. 

2) Præsentation af udvalgene og indstillede udvalgsformænd/kvinder 

O: Udvalgsmedlemmerne præsenterede sig selv og deres udvalg. 

O: Michael Vogelius præsenterede Jolleafdelingen. Der er et sted mellem 70 og 100 medlemmer. Vi har en 

af de største ungdomsafdelinger i Danmark. Vi har mange sejlere på udviklingslandshold og 

ungdomslandshold. I Kraftcenter Aarhus har vi f.eks. 9 ud af 14 sejlere.  Se i øvrigt vedlagt bilag om 

jolleafdelingen. 

O: Lars Beck præsenterede kajakkerne. Der er godt 40 medlemmer, og lidt flere andre sejlere, der også 

sejler kajak. Der er 80 medlemmer på facebooksiden. Nok ca. 60 reelle betalende medlemmer. Der ros hele 

året – fra første weekend efter nytår, og i svømmehal om vinteren. Sommersæsonen starter 1. april, kursus 

for nye medlemmer kører fra 1. maj. Der er lavet underudvalg: Instruktørudvalg, aktivitetsudvalg, 

vedligeholdelsesudvalg og turudvalg. En repræsentant fra hvert udvalg samt formanden for kajakkerne 

udgør kajakudvalget. Alle medlemmer er velkomne hos kajakkerne! Hvis man registreres som ”med”, og er 

friroet, kan man låne klubbens kajakker – der er 23. Klubbens medlemmer kan også låne kajakkerne til 

frironingskurset, men ellers efter frironing. 

O: Inger Hansen præsenterede pigesejlerne, ”De Seje Sild”. Udvalget har tidligere i praksis hørt under 

kapsejladsudvalget – selv om det egentlig er oprettet som separat udvalg. Der er ca. 10 både, der sejler 

hver mandag, og ca. 30 personer, der sejler med. Det er dog ikke alle, der er medlemmer, men udvalget vil 

gerne have alle gasterne meldt ind. Der er et ønske om, at det skal være billigere at være gastemedlem. Der 

er et stort socialt element i pigesejladserne: Der holdes nytårskur, forårsforberedelse med kapsejladsteknik 

og sikkerhedsøvelser, m.v.  Udvalget planlægger sæsonen. Der sejles både ”almindelig” kapsejlads, 

respitsejlads og op-ned-baner.  Man vil meget gerne have flere med. 

O: Oluf Grønkjær præsenterede Regattaudvalget. Aktiviteterne hører meget sammen med Jolleafdelingens 

aktiviteter, men i år vil især Worlds 2018 fylde meget. Der er også mulighed for at lave andre stævner, også 

uden for Jolleafdelingens område, f.eks. sammen med Sailing Aarhus. 

O: Sune Kjærgård præsenterede Kapsejladsudvalget. Der er valgt et helt nyt kapsejladsudvalg i år. Claus 

Bülow fortsætter dog et år for at sikre kontinuitet. Udvalget afvikler onsdagssejladserne og De Tre Broer. 

Der er et uforløst potentiale i vores kapsejladser, f.eks. hvis man gør opmærksom på dem tidligere. 

O: Birgitte Sauber præsenterede Fiskerne. Nyvalgt formand hos fiskerne. Der er ca. 30 medlemmer, hvoraf 

de 20 er aktive/udøvende fiskere. Det eneste underudvalg er et festudvalg. Aktiviteterne er primært 

sociale. Birgitte har truet med morgengymnastik og morgensang kl. 07:00 hvert morgen. Nøgenbadning for 

mandlige medlemmer i vinterhalvåret. Krisehjælp til medlemmerne ved iltsvind i bugten. Arbejde for, at 



kystredningstjenesten kommer til Kalø Vig. Ellers går tiden med at fiske. Der bliver holdt en årlig 

fiskekonkurrence, men der har desværre ikke været meget at fange. Fiskekalas i august måned, samt fælles 

sejlture – bl.a. til Tunø en gang om året. 

O: Sten fortalte kort om De Grå Sæler. Han opfordrer til at melde ind blandt dem, så der fortsat er et sådant 

miljø på havnen. 

D: Det blev diskuteret, hvordan gastekontingent sættes i forhold til senior/aktiv-kontingent, og hvorvidt 

man kan hverve flere gaster. 

D: Skal det registreres, i hvilke udvalgsområder, medlemmerne er aktive? Det vil blive diskuteret på et 

senere bestyrelsesmøde. 

3) Information fra driftsudvalget om personalesituationen 

O: Torben orienterede. Sara er blevet genansat på 20 timer om ugen, og Anni er genansat på 32 timer om 

ugen. Der har været opslag om ny havnekaptajn. Der er indkommet 63 ansøgninger til posten. Der bliver 

kaldt 7 til samtale i indeværende uge. Det er håbet, at den nye havnekaptajn starter senest 1. april. 

O: Det er forventningen, at havnekaptajnen bliver leder for det øvrige personale. Havnekaptajnen skal have 

tid til at gå rundt på havnen, blive orienteret, og tage problemer i opløbet. 

O: Bestyrelsesposterne skal kunne varetages selv om man har fuldtidsarbejde. En havnekaptajn skal kunne 

varetage de daglige opgaver, og skal have lov til at tage initiativet. 

O: Finn Bruun vil gerne hjælpe med at få både sat i vandet til foråret, hvis det bliver nødvendigt. 

D: Det skal lægges frivillige kræfter i at vedligeholde havnen, hvis den fortsat skal være i god stand. Det 

kræver et stort engagement fra medlemmerne. 

D: Klubånden er et aktiv for Kaløvig Bådelaug i forhold til de andre klubber i området. Det aktiv skal bevares 

og udnyttes. 

4) Økonomi 

a) Regnskab og åbenhed 

O: Finn fortalte kort om kvartalsregnskabet for Q4 2017. Det bliver rundsendt. 31/12 2017 stod trækket på 

kassekreditten på lige godt 9 millioner kroner. Der er trækningsret på 9 millioner kroner på kassekreditten. 

Kassen var således tom 1. januar 2018. Driftsudvalget ønsker ikke at bede generalforsamlingen om et 

højere pantsætningsloft. Kontingenterne begyndte at blive indbetalt 1. januar. 2/3 af kontingenterne er 

betalt d.d.  Der vil snart blive udsendt rykkere til restanterne. 

O: Det ønskes, at der kommer mere åbenhed om økonomien. I den forbindelse vil Finn fortælle om 

regnskabet for Q4 2017 i timen inden den ekstraordinære generalforsamling. 

O: Finn nedsætter et ”økonomisk råd” til rådgivning. De interne revisorer, samt nogle medlemmer med 

erfaring med klubbens økonomi er allerede inviteret. 

O: Klubben har d.d. 824 medlemmer. Oversigt over fordeling på medlemstyper blev runddelt. 

b) Budget for 2018 

O: Finn gennemgik forslaget til budget for 2018. Der forventes et samlet underskud på kr. 590.000. 



O: Fordelingsnøglen fremgår nu af budgettet. Fællesudgifterne er opdelt i fælles udgifter og fælles 

lønomkostninger, som har hver sin fordelingsnøgle. 

O: Udgifterne til advokat er store i år, men betinget af omstændighederne. Det forventes ikke, at det 

fortsætter. Der er aftalt løbende regninger fra advokaten for at have styr på udgiftsniveau. 

O: Der er en post på budgettet, der indeholder ”skeletterne i skabet”: Arkitektoplæg (36 tkr), lønsag (47 

tkr), honorarer PK (52 tkr + 27 tkr), fliser på toilet (58 tkr), stort kr. 217.000. Det er udgifter, der er afholdt 

uden for det nyvalgte driftsudvalgs kontrol. 

D: Udviklingsprojektet, om at benytte det tomme jordstykke mellem havnen og kraftværket, blev vendt. 

Det er ikke et dårligt projekt, men der skal være styr på økonomien, før klubben kan gå ind i det. 

O: Budgettet til vedligehold af havnen er øget fra kr. 100.000 til kr. 200.000.  Det er muligvis stadig for lidt. 

D: Det er foreslået, at der skiftes 3 motorer til 3 gummibåde, da de er slidte. Det er en udgift på kr. 90.000 

for 3 motorer (med de gamle i indbytning). Forslaget begrundedes i risikoen for omkostningsrigt 

motorhavari i de 3 mest slidte motorer. En motor, der er havareret, har ingen indbytningsværdi. 

Mødet stoppede, da tiden var gået. Følgende punkter blev ikke nået på mødet: 

5) Sailing Aarhus nu og i fremtiden 

6) Åbne bestyrelsesmøder 

7) DS årsmøde 17. marts i Nyborg 

8) Næste møde / forslag til årshjul 

9) Evt. 

Næste møde blev planlagt til lørdag d. 24. februar kl. 09:00. 


