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Referat af åbent bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 

28.08.18 kl. 20:00 – 22:00 

Dagsorden: 

 
1. Velkommen v. formanden 

2. Dagsorden 

3. Status på økonomi 

4. Budget 2019 

5. Info fra driftsudvalget siden sidst 

6. Kort nyt fra udvalgene 

7. Standerskifte og standerskiftefest 

8. Næste møde 

9. Evt. 

 

  
Mødedeltagere: 

Sten Schou Andersen (formand) 

Jesper Lund (næstformand) 

Finn Svendsen (kasserer) 

Birgitte Sauer (Fiskerne) 

Erik Vang (De grå Sæler) 

Oluf Grønkjær (Internationale stævner) 

Inger Hansen (Pigesejlerene) 

Steen Olesen (Jolleafdelingen) 

Sune Kjærgård (Kapsejladsudvalget) 

Allan Rundberg (havnekaptajn) 

Referent: Lone Sunde (intern revisor) 

 

Afbud fra: 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Lars Beck (Kajakker) 

 

I referatet er følgende markeret: Orientering, Diskussion og Beslutninger. 
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1. Velkommen v. formanden 

 

O: Steen bød velkommen til det 2. åbne bestyrelsesmøde 

 

2. Dagsorden 

 

O: Ordstyrer: Jesper Lund 

 

3. Status på økonomi 

 

O: Finn gav oversigt over regnskabet for ¾ af året. Han fremhævede de væsentligste afvigelser ift. det 

budgetterede, men gjorde opmærksom på at tallene endnu må tages med forbehold. 

 

Opmærksomhedspunkter: 

 

Havnen:  

 

- Overforbrug på løn (kan forklares af der har været en del udskiftninger) 

 

- Underforbrug på vedligehold (kan være opfordring til at opprioritere vedligehold af bygninger)  

 

Klubben:  

 

- Underskud på kontingenter 

 

- Tilsyneladende underskud ift. klubbens både, men svært at have overblik pga. tradition for kun at 

afregne én gang årligt.  

B: Bestyrelsen tager initiativ til hyppigere afregninger 

 

- Sejlerskolen giver overskud 

 

- Vi har 7 gummibåde og skal have solgt 1 

D: Er antallet af gummibåde korrekt ift. de sejlere vi har? På visse dage er der 6 gummibåde ude på 

samme tid 

 

- Overforbrug på møder (bl.a. pga. ekstra generalforsamlinger) 

 

- Tab på debitorer: Tabene på Kaløhus og Værftet er afregnet. Tabet på SalonSalon er endnu ikke 

”taget hjem” 

 

- Overforbrug på advokat 

 

- Overforbrug på IT skyldes nyt IT system 

 

- Vi har penge til gode, især hos medlemmer og Sailing Aarhus (Sailing Aarhus betaler løbende de 

lønninger vi fakturerer dem)  

 



Kaløvig Bådelaug 3  

Bestyrelsesmøde, åbent  28.08.18 

Referat  

   

 

- D:  Vil KBL være en del af en organisation der har så dårligt styr på økonomi som Sailing Aarhus? 

Bestyrelsen i Sailing Aarhus er irettesat og Kraftcentret er under re-organisering. I de 10 år Sailing 

Aarhus har eksisteret, har KBL modtaget ca. 10. mill. i tilskud.  

 

4. Budget 2019 

 

D:  Kan autocampere øge KBL’s indtægter?  

 

D:  Har vi styr på gæstesejlere? Svar: Bestyrelsen har prioriteret andre oprydninger og at Allan fik 

krancertifikat højere. Kan vi bruge frivillig indsats ift. at gøre opmærksom på at gæstesejlere skal 

betale. Pladshavere skal huske at vende skiltet til grøn når de ikke bruger deres plads. 

 

D: Vil vi hovedsagelig være en havn for tursejlere eller for elitesport? Jesper Lund tager det op i 

bestyrelsen 

 

D: Badefaciliteterne er for ringe 

 

D: Sidste år fik klubben bevilget 130.000 kr til renovering af ungdomsafdelingen. Hvad er planen? Allan 

Rundberg ser på det 

 

D: Kan vi sælge pladser til husbåde, f.eks. ”trekantede pladser”. Steen Schou Andersen: I givet fald skal 

faciliteter, bl.a. sanitet, opgraderes. Det vil også begrænse vores fleksibiitet, i det husbåde er dyre at 

flytte. Interesserede kan henvende sig til Oluf Grønkjær 

 

D: Der kan være brug for flere skure 

 

D: Der skal være pladser til større både 

 

D: Der skal laves langsigtet plan for vedligeholdelse af havnen, bl.a. broerne. Kan flydebroer være en 

løsning. Der skal spares op 

 

D: Affaldsortering 

 

D: Kunne indskud fra pladsejere være en ide  

 

D: Kunne vi søge fonde? 

 

5. Info fra driftsudvalget siden sidst 

 

O:  

Havnen v (Allan Rundberg) 

• Der ryddes op på hele havnen 

• Træværk vil blive malet 

• Kontorfællesskabet er renoveret  

• Der arbejdes på forslag til legeplads 

• Saunaprojekt. Der er bevilget penge fra Fritidsrådet. Der har været forskellige projekter, men en 

færdig sauna er formentlig det billigste 

• Toiletbygningen ved fiskerne er færdig 

• Rengøring er opgraderet 
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• Ny miljøcontainer vil blive stillet op 

 

Badehotellet v/ Jesper Lund og Allan Rundberg 

Jesper og Allan har talt med restauratøren, Søren Dalhoff. De er i en fortsat dialog om udvikling af 

samarbejdet.  

 

DK Sejlsport V/ Erik Vang, Allan Rundberg og Jesper Lund)Erik, Allan og Jesper har talt med Søren 

Tønder. KBL betragter DK Sejlsport som et gode for havnen. Søren betaler for 2 bådpladser. Han har 

flere både i havnen, men tager disse på land hvis KBL får brug for pladserne  

 

D: Restaurant for sejlere: Restauranten overvejer at lave en ”sejlermenu” 

 

D: Mulighed for køb af dagligevarer på havnen. Man kunne også overveje Nemlig.com  

 

6. Kort nyt fra udvalgene 

 

O: Aktivitetsudvalget (Inger Stokkink)  

 

Aktiviteter: Standerskift. Aktivitetsdag 

 

Planer: Foredrag første tirsdag i hver måned; Banko; Fællesspisning 

 

Forslag: Børnepasning ifm. forårsklargøring. Juletræ. Havnefest med sejlads i mærkelig både 

 

O: De grå Sæler v/ Erik Vang 

 

Bustur til Helgoland april 19. Optakt: Foredrag 9. oktober  

 

7. Standerskifte og standerskiftefest 27. oktober 2018 

 

O: Vi vil benytte lejlighed til at fejre de KBL-sejlere der har vundet ved VM og andre konkurrencer og de 

KBL-medlemmer der hjalp med at gøre VM til en succes. 

 

8. Næste møde 

 

O: Næste åbne møde er generalforsamlingen, og det forudgående regnskabsmøde. Der vil blive lavet et 

årshjul over årets møder.  

 

9. Evt. 

D: Skal klubben have en dommerbåd? 


