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Referat af driftsudvalgsmøde i Kaløvig Bådelaug 

28.08.18 kl. 17:00 – 18:00 

Dagsorden: 

1. Velkommen ved formanden 
2. Information og drøftelse af punkter fra havnekaptajnen 
3. Status på økonomi 
4. Budgetproces – hvordan/hvornår? 
5. Møde med DK sejlsport – Søren. Anbefaling til fornyet aftale 
6. Møde med Restauratør – Søren. Havnens investeringer/Restaurantens investeringer – mulig 

allonge til lejekontrakt. Afklaring af vores tilgang hertil/holdninger/anbefalinger – fortsat afklaring 
og budget 2019 

7. Punkt 2, 4, 5, 6, 7 fra seneste bestyrelsesmøde 
8. Drøftelse af Plan for proces for Havnens udviklingsplan 2019-2025 
9. Næste møde 
10. Eventuelt 

  
Mødedeltagere: 

Sten Schou Andersen (Formand) 

Jesper Lund (Næstformand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

Referent: Lone Sunde 

Afbud fra: 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

 

1. Velkommen ved formanden 

 
2. Information og drøftelse af punkter fra havnekaptajnen 

 

O: Rengøring er blevet bedre, men det kan endnu bedre. Allan følger op  

 

O: Der har været flere indbrud. Bl.a. er låsen til slæbestedet brudt op og der blev stjålet en RIB til 500.000 

 

O: Der er blevet og bliver ryddet op på vinterpladsen; bl.a. skal bådejere der er overgået til nyt stativ fjerne 

det gamle. Vi køber ny miljøcontainer, idet gulvet i den vi har er utæt. Måske kan kajakafdelingen overtage 

den gamle miljøcontainer. ”Marselisborg” skaffes væk af entreprenør. 
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D: Der er behov for maling af træværk. Der er penge på vedligeholdelseskontoen. 

B: Allan sætter det i værk 

 

O: En båd har fået skade mens den stod i et af de nye stativer. Der kan blive en forsikringssag 

B: Vi afventer bådejerens udspil 

 

O: Havnen har tjent penge på diverse ydelser under VM, f.eks. udlejning af værftet og isætning af både 

 

O: Der forhandles med bådbygger om udlejning af halvdelen af værftet 

 

O: Gennemgang har vist at nogle bådejere ikke betaler den korrekte leje, f.eks. hvis man både har båd i 

vandet og en på land. 

B: Der indgås aftaler med de pågældende bådejere 

 

O: Skal der gøres noget vedr. skiltet vedr. Prins Henrik? 

B: Vi afventer bestyrelsesmødet 

 

O: Saunastativet sendes retur til Aalborg.  

D: Der blev drøftet mulighederne for køb af en færdig sauna.  

B: Allan arbejder videre med den tekniske side af projektet og kommer med et konkret forslag. Dernæst må 

vi se på hvordan badeaktiviteten i KBL evt. skal organiseres  

 

O: Allan har indhentet 3 tilbud til etablering af legeplads der ikke kræver forsikring og præsenterede et fra 

Kompan. Pris 250.000. Heraf koster selve legetøjet 1/3.  

D: God ide. Prisen kan måske forhandles. Udgifterne kan måske relateres til de indtægter havnen har 

skaffet. Havnens personale og medlemmer kan måske udføre arbejdet 

B: Forslaget skal forelægges på bestyrelsesmødet 

 

O: Slæbested. Det koster 50.000 at få etableret BEAS kortanordning 

D: Ulemper: Øger risikoen for vandscootere og indbrud.  

B: Skal ikke have høj prioritet 
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O: Der er mange nøgler i omløb.  

B: Allan indhenter tilbud på nye låse. 

 

O: 2 medlemmer mangler pæl. Pælene blev savet savet af ifm. at skaffe plads til katamaran.  

D: Disse pladser kunne bruges til katamaraner; vi har forespørgsel vedr. en katamaran. For de to 

medlemmer kan man lave hurtig løsning og langsigtet løsning 

B: Der laves en hurtig løsning vha. en bøje. 

 
3. Status på økonomi 

Ikke nået, men blev behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde 
4. Budgetproces – hvordan/hvornår? 

Ikke nået, men blev behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde 
 

5. Møde med DKSejlsport v/ Søren Tønder.  

 
O: Jesper Lund og Allan Rundberg har holdt møde med DKSejlsport og indgået en aftale med ham om hans 
aktiviteter i havnen. KBL og restauranten har store fordele af DK Sejlsports aktiviteter på havnen. Årligt 
tiltrækker de 2500 erhvervsfolk.  
 
B: Aftalen med DKSejlsport blev godkendt.  
 

6. Møde med Kaløvig Badehotel og Brasserie v/ Søren Dalhoff.  

 
O: Der er et godt samarbejde med forpagteren af Kaløvig Badehotel og Brasserie, Søren Dalhoff. Den tætte 
dialog og samarbejde fortsætter og der holdes en løbende kontakt med Søren Dalhoff.  
 

7. Drøftelse af Plan for proces for Havnens udviklingsplan 2019-2025 

Ikke nået 
 

8. Næste møde 

? 
9. Eventuelt 

Ikke nået 
 

 


