
Referat af driftsudvalgsmøde i Kaløvig Bådelaug 

25. september 2018 kl. 17:00-18:00 

Dagsorden 

1) Velkommen v. formanden 

2) Status personale 

3) Status på drift og iværksatte initiativer ved havnekaptajn 

4) Lønbudget for personalet (uden Allan) 

5) Budget 2018/19 

6) Regnskab 

7) Planlægning generalforsamling 

8) Kandidater til bestyrelsen, ny formand 

9) Drøftelse af proces for havnens udviklingsplan, 2019-2025 

10) Dialogen med restauratør og handling herpå 

11) Næste møde 

12) Evt. 

Tilstede: 

Sten Schou-Andersen (Formand) 

Jesper Lund (Næstformand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Allan Rundberg (Havnekaptajn) 

Rune Bolding Broberg (Referent) 

 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

1) Velkommen ved Formanden 

O: Sten bød velkommen. 

2) Status personale 

O: Der er ikke sket nogle ændringer i personalet.  

D: Allan har haft lejlighed til se hvordan han synes bemandingen skal være. 

3) Status på drift og iværksatte initiativer 

O: Der er kommet ny miljøcontainer. 

O: Der er fliser der ligger skævt, som bliver rettet indeværende uge. 

O: Der bliver skiftet utætte nedløbsrør. Der er blevet suget kloaker, som har været fyldt med sand. 



O: Der er blevet gennemgået vinduer. Vinduer der er i stykker bliver skiftet af personalet. Enkelte døre og 

vinduer er repareret. 

O: Stensætningen, hvor der er lagt badebro ud, bliver forbedret. Tilsvarende ved indsejlingen bag 

vinterpladsen. 

O: Der bestilles MobilePay-konto til Kaløvig Bådelaug. Der oprettes et par ekstra numre så der kan skelnes 

indtægtstyper. 

O: Køkkenet er færdigt ved kontorlokalerne (Lokale Nord). Akustikken forbedres med lydplader i loftet. 

Udlejning påbegynder nu, og der bliver lavet skiltning. 

O: På vinterpladsen bliver det første stykke langs volden fyldt med knust asfalt i stedet for store sten. 

O: Autocamper-pladsen bliver rettet ud med stabilgrus og muld. Der sås græs, og det spærres af mens 

græsset får fat. 

O: Der er kommet tilbud på udskiftning af låse. Enten kan vi købe mekanisk låsesystem til 600kr per 

låsekasse, eller et digitalt låsesystem til ca. 1000kr per låsekasse (kr. 175 per nøgle). Drejer sig om ca. 136 

låse, heraf ca. 40 til skalsikring. 

B: Skalsikringens låse skiftes i indeværende budgetår. 

O: Der er kommet forslag til en ”sauna-tønde”. Pris ca. kr. 75.000.  Der ligger tilskud på kr. 58.500. 

D: Det blev diskuteret, hvor vinterbaderne skal være medlemmer? Det vil formentlig kræve en 

vedtægtsændring. Omklædning vil være i de eksisterende badefaciliteter. 

B: Finn skriver forslag til vedtægtsændring for at kunne have vinterbadere i regi af Kaløvig Bådelaug. Allan 

indkøber sauna. 

O: Der opsættes kold udendørs bruser ved badebroen. 

O: Der bliver udarbejdet kort over vanddybder i hele havnen. 

O: Der er flere både i havnen i år end på noget tidspunkt de sidste 10 år. 

O: Der er mange (20) store både på venteliste. Fra ca. 4 meter bredde helt op til 7 meter. Der er nogle 

steder, hvor der mangler pæle, samt nogle pæle der er rådne. 

D: Forslaget går på at forlænge de broer, der vender mod den sydlige bølgebryder, med 10 meter. Det giver 

4 ekstra pladser per bro. Udgiften ligger i spændet 90.000 kr. for én bro, 45.000 kr. for hver efterfølgende. 

De tal inkluderer pæle, men ikke brodækket. 

B: Allan og Torben arbejder videre med projektet. 

O: Københavnerspunsen ved fiskerne foreslås skiftet med stensætning. Fiskerskurerne erstattes med hytter 

svarende til grejhytterne. Allan skaffer tilbud. 

O: Værftet er udlejet på ubestemt tid. 

O: Skurvognen ved jollepladsen flyttes over til kajakkerne. 

O: Der ændres på parkeringsforholdene ved jollehuset. 



4) Lønbudget for personalet 

D: Lønbudgettet for det kommende år blev diskuteret. 

5) Budget 2018/19 

O: Budgettet for næste år skal indeholde de forandringer, vi forventer skal komme til udtryk. 

D: Budgettet kan opdeles i basisdrift og investeringer/tilvalg. Det giver synlighed for generalforsamlingen, 

og en mulighed for at diskutere prioriteringen. 

D: Vedligehold er også en prioritering – skal vi vedligeholde meget nu, eller skal vi spare op til kommende 

udgifter? 

D: Kan man også lave et delbudget for ”forventede indtægter” fra de tiltag, man foretager? Det kan være 

råderum for bestyrelse og driftsudvalg. 

D: I hvor stor grad skal bådelauget have gæld? Vi har en meget stor kassekredit, som vi betaler forholdsvist 

mange penge for i rente. Det kan omlægges til et lån, hvor der er en afdragsprofil, for at sikre 

tilbagebetalingen. 

D: Man kunne lave budgettet sådan at hvert udvalg kan få penge efter hvor mange aktive medlemmer, de 

har. 

D: Vi bliver nødt til at købe 40 nye stativer, da der er lejere til dem. 

D: Finn har lavet et forslag til kontingentsatser. 

B: Finns forslag til budget bliver vendt på et driftsudvalgsmøde 23. oktober. Budgettal fra udvalgene skal 

være inde i rimelig tid inden da. De skal være opdelt på basisdrift og investeringer/tilvalg. 

6) Regnskab 

O: Regnskab kan påbegyndes i næste uge. Driftsudvalget forventer, at de interne revisorer engagerer sig i 

processen. 

7) Planlægning af generalforsamling 

O: Restauranten og dirigent (Bodil Bach) er booket til generalforsamlingen 11. december 2018. 

8) Kandidater til bestyrelsen, ny formand 

D: Der blev diskuteret mulige kandidater. 

9) Drøftelse af proces for havnens udviklingsplan 2019-25 

D: Hvordan laver vi en plan for havnens udvikling? F.eks. er der behov for flere store pladser, men hvordan 

udvikler det sig over tid? 

D: Det bliver ikke det kommende budget, der er langsigtet: Det har vi ikke styr nok på økonomien til endnu. 

D: Kan der laves en skitse, som bestyrelse og driftsudvalg kan arbejde med i det næste år? 

B: Driftsudvalget laver et forslag til hvilken form en sådan udviklingsplan kunne have, så den kommende 

bestyrelse kan arbejde videre med den. 



10) Dialogen med restauratør og handling herpå 

O: Der har været en god dialog om fortsatte investeringer i bygninger og inventar med restauratøren, som 

fortsat pågår. Han udtrykker stor tilfredshed med at være her. 

B: Et lille udvalg bestående af Jesper, Allan, Finn har ansvaret for kontakten vedr.  

11) Næste møde 

O: Næste møde er 23. oktober 2018. Emner er: 

- Budget, og eventuelle punkter ved regnskabet. 

- Punkter til formandens beretning. 

O: Næste bestyrelsesmøde er 6. november. 

12) Evt. 

O: Der er startet eksklusionssag mod en restant. Der er pt. 35 restanter, som vil blive nægtet service fra 

havnen indtil der betales. Hvis der fortsat ikke betales, iværksættes yderligere eksklusioner. 


