
Referat af bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 

26. juni 2018 kl. 18:45-21:45 

Dagsorden 

1) Velkommen v. formanden 

a. Særlig velkomst til havnekaptajnen, Allan Rundberg, og diskussion af Allans arbejde i 

forhold til bestyrelsen. 

b. Øvrig info 

2) Køb af nye motorer til gummibåde 

3) Toiletter og rengøring 

4) Økonomi 

5) Sailing Aarhus 

6) Sejlsportsligaen 

7) DK-sejlsport 

8) Årshjul 

a. Standerskifte til efteråret 

9) Evt. 

 

Tilstede: 

Sten Schou-Andersen (Formand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

Jesper Lund (Næstformand) 

Birgitte Sauer (Fiskerne) 

Erik Vang (De Grå Sæler) 

Sune Kjærgaard (Kapsejladsudvalget) 

Steen Olesen (Jollerne) 

Lars Beck (Kajakkerne) 

Inger Hansen (Pigesejlerne) 

Allan Rundberg (Havnekaptajn) 

Rune Bolding Broberg (Referent) 

 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

1) Velkomst 

a. Velkommen til Allan 

O: Bestyrelsen bød Allan velkommen. 



O: Allan fortæller, at det går godt på kontoret, og at der arbejdes aktivt med deadlines. Der hersker en 

stemning omkring, at der trækkes i samme retning. Økonomien er et fokusområde. Det forventes, at 

samtlige skyldnere er rykket med denne uges udgang (samlet skyldigt beløb kr. 792.000). 

O: Jens Christian Gottfredsen er blevet ansat som ny havneassistent, efter Villy ønskede at stoppe. Der er 

opbygget et godt samarbejde. 

O: Allan arbejder med lovliggørelse af ting, der ikke har været korrekt godkendt eller udført, f.eks. løftegrej, 

mandskabslift, sløjfning af kloaker m.v. 

O: I sommerferieperioden vil enten Allan, Jens Christian eller Finn være på havnen i hverdagene. 

b. Øvrig info 

O: Der er kommet tilsagn om aktivitetsstøtte fra Aarhus Kommune på kr. 162.000. Husk, at sådan støtte kan 

søges til alle de udvalg, hvor der er aktiviteter for børn og unge. 

2) Køb af nye motorer til gummibåde 

O: Der har været budgetteret med kr. 90.000 til udskiftning af 3 motorer. Der har været indhentet 2 

uafhængige tilbud. Fra de, der vedligeholder bådene, er indkommet et opdateret bud på økonomien, som 

overstiger budgettet. Der blev diskuteret forskellige muligheder for at holde omkostninger nede og behovet 

for udskiftning af alle 3 motorer på en gang blev også vendt.  

B: Budgettet fastholdes kr. 90.000, samt provenu ved salg af motorer og salg af en gummibåd inkl. motor. 

Køb af de nye motorer skal holdes inden for budgettet. Bilag håndteres af kontoret. 

3) Toiletter og rengøring 

O: Toiletbygningen ved fiskerbryggen er næsten færdig. Der mangler lidt el, og noget skiltning. 

O: Allan har evalueret på rengøringen. Der er taget beslutning om at skifte rengøringsfirma, hvilket 

medfører en besparelse. I sommerperioden rengøres dagligt. Frekvensen nedsættes når vejret tilskriver 

det. 

4) Økonomi 

B: Der er tilsyneladende ikke opkrævet jolleleje. Steen og Allan får styr på det. 

O: Finn orienterede om, at restanter ikke kan benytte sig af bådelaugets ydelser. 

B: Til næste møde skal der forelægge budgetudkast for næste budgetår fra de enkelte udvalg. 

5) Sailing Aarhus 

O: Sten har fået orientering fra Sailing Aarhus’ ledelse omkring hvilke beløb, Kaløvig Bådelaug har modtaget 

de sidste ca. 10 år. Sten følger op på, hvor pengene er endt i bådelaugets regnskaber. 

O: Der er kommet ny ledelse i Sailing Aarhus. Målet er at afvikle gælden til klubberne i Aarhusområdet, og 

skabe en fremtid for Sailing Aarhus. Midlet er en kommercialisering af foreningen. 

O: Sailing Aarhus har hidtil primært tjent sine penge ved afvikling af stævner. Man vil gerne tættere på 

medlemmerne, og give sponsorerne bedre muligheder for at markedsføre over for medlemmerne. Derfor 

vil man etablere et fælles sponsorudvalg på tværs af klubberne i Sailing Aarhus. Det foreslås, at klubberne 



overgiver mandat til forhandling med sponsorer til Sailing Aarhus. Desuden ønskes der etableret et fælles 

aktivitetsudvalg i regi af Sailing Aarhus. 

D: Hvilke værdier er der i Sailing Aarhus for kajakroere, fiskere, motorbådssejlere, vinterbadere m.v.? I den 

forbindelse er Kaløvig Bådelaug nok meget anderledes end de andre klubber i Sailing Aarhus. Spørgsmålet 

tages med videre i arbejdet i Sailing Aarhus. 

B: Sune får mandat til at gå videre med samarbejdet. 

O: Egå Sejlklub har vedtaget på generalforsamlingen at melde sig ud af Sailing Aarhus. Det effektueres først 

efter VM. 

6) Sejlsportsligaen 

O: Bestyrelsen har modtaget forslag om køb af 2 stk. J70ere, eventuelt igennem sponsorat. De koster ca. 

285.000 per stk.  For indeværende trænes i Aarhus med en udgift på 2500kr per person. 

D: Hvor mange af vores medlemmer sejler faktisk i sejlsportsligaen? Det vides ikke med sikkerhed, men ca. 

20 personer har været inde over 4-mands-besætningen over de sidste år. 

B: Der er ikke budgetteret med køb af sportsbåde på det nuværende budget. Der gives heller ikke tilskud til 

leje af både til træning. Bestyrelsen ser positivt på at initiativ omkring at tilvejebringe sponsorer til et J70-

projekt. 

7) DK-sejlsport 

O: Bestyrelsen har dialog med DKSejlposrt om samarbejdet til gensidigt gavn for begge. 

8) Årshjul 

O: Standerskifte er planlagt til lørdag d. 27. oktober.  

O: Generalforsamling er planlagt til 11. december. 

a. Standerskifte til efteråret 

O: Der er arrangeret fest på dagen. Der er nedsat et festudvalg. 

9) Evt. 

O: Den Blå Skole laver nogle aktiviteter på havnen. Det kører igennem Sailing Aarhus og Jens Villumsen. 

O: Der er stadig mulighed for at melde sig til at sælge øl ved VM. Inger sender link til tilmelding rundt til 

bestyrelsen. 

O: Slæbestedet kræver nøgle. Ofte ligger kæden på jorden og flyder. Allan er på sagen. Desuden kigges der 

på et bomsystem med kort. 

O: Autocamperpladsen bliver brugt til parkering for biler. Allan er på sagen. 

O: Der blev kort orienteret om verserende sager. Der er ikke væsentlige udviklinger. 

Næste bestyrelsesmøde er 28. august 2018. 


