
Referat af bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 

25. september 2018 kl. 20:00-22:00 

Dagsorden 

1) Velkommen v. formanden 

2) Information fra driftsudvalget og fra havnekaptajnen, iværksatte initiativer 

3) Generalforsamling. Kandidater til bestyrelsen til generalforsamling, ny formand 

4) Årshjul 2018/2019 for hele Kaløvig Bådelaug bestyrelsesmøder (åbne og lukkede), 

driftsudvalgsmøder, standerskifte og andre aktiviteter med interesse for medlemmerne 

5) Standerskifte efterår 2018 

6) SMS til medlemmerne af Kaløvig Bådelaug, f.eks. i forbindelse med højvande. 

7) Budget 2018/19 

8) Næste møde 

9) Evt. 

Tilstede: 

Sten Schou-Andersen (Formand) 

Jesper Lund (Næstformand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Steen Olesen (Jolle- og ungdomsudvalg) 

Sune Kjærgård (Kapsejladsudvalg) 

Lars Beck (Havkajak) 

Erik Vang (De Grå Sæler) 

Inger Hansen (Pigesejlerne) 

Oluf Grønkjær (Regattaudvalg) 

Allan Rundberg (Havnekaptajn) 

Rune Bolding Broberg (Referent) 

Afbrud: 

Brigitte Sauer (Fiskerne) 

 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

1) Velkommen ved Formanden 

O: Sten bød velkommen. Jesper er ordstyrer. 



2) Information fra driftsudvalget og fra havnekaptajnen, iværksatte initiativer 

O: Vinterpladsen får ny belægning på området ved volden ud mod vejen, så den også kan benyttes til 

parkeringsplads. 

O: Samtlige låse i den ydre skal bliver skiftet med ny type i indeværende uge. Det bliver elektroniske nøgler, 

der kan kodes meget fleksibelt, samt tidsbegrænset. 

O: Der kommer en ny ”tøndeformet” sauna, klar til årets vintersæson. Driftsudvalget stiller forslag om at 

vinterbaderne bliver medlemmer i Bådelauget under en separat medlemskategori. Koster knap kr. 80.000, 

men der ligger kr. 58.500 i tilskud. Rengøringen bliver foretaget af rengøringspersonalet. 

D: Ved indvielse af saunaen skal lokalbladet ”8541” inviteres, så der kommer passende publicity. 

O: Der arbejdes på et projekt hvor havnen kan få flere store pladser ved forlængelse af et antal broer. Det 

vil blive et forslag på generalforsamlingen. 

O: Der bliver lavet (gratis) survey af havnens dybder. 

O: Der har stået autocampere på autocamperpladsen for samlet kr. 10.000 i 2018, uden at der i øvrigt har 

været gjort reklame. Den bliver planet og får sået græs. 

O: Værftet er fuldt udlejet for indeværende. Interesserede kan henvende sig til Oluf for leje i kortere 

perioder. 

O: Den gamle container ved kajakkerne fjernes, og erstattes med den skurvogn, der pt. står på jollepladsen. 

Til gengæld bliver der lavet et tørrerum til jollerne. 

O: Der bliver søgt tilskud til anlæg af legeplads ved Aarhus Kommune 

O: Kontorfællesskabet står næsten færdigt, med køkken med opvaskemaskine og køleskab. Der kommer ny 

skiltning, og lidt støjdæmpning. 

O: Der har været holdt møde med restauranten. Han er glad for at være her. Der bliver skiftet nogle dårlige 

vinduer i værelserne og restauranten.  

O: Der er skredet til eksklusion over for en restant. Vedkommende har mulighed for at møde op til næste 

bestyrelsesmøde for at tale sin sag. Der er omkring 35 restanter der skylder mere end kr. 1.000 til 

bådelauget. Der er mindst kr. 200.000 i skyldig havneleje, kontingent m.v. Der ydes ingen service til 

restanter. 

3) Generalforsamling 

O: Driftsudvalget har kort vendt generalforsamlingen, og forberedt sig på denne. 

D: Bestyrelsen talte om mulige kandidater. 

O: Der bør udarbejdes en langsigtet strategi for bådelaugets udvikling. I første omgang kan bestyrelsen 

udarbejde en ramme, som generalforsamlingen kan give input til, og som den kommende bestyrelse kan 

arbejde med. 

O: Generalforsamlingen ligger den 11. december. 

B: Bestyrelsen indstiller et æresmedlem. 



D: Bestyrelsen diskuterede, om aktivitetsudvalget skal have en bestyrelsesrepræsentant. Der var en generel 

bekymring om størrelsen af bestyrelsen, men også blik for vigtigheden af bred repræsentation. 

D: Aktivitetsudvalget bør have et budget, da de holder arrangementer der koster penge, og bør derfor også 

sidde som budgetansvarlige i bestyrelsen. 

D: Det er også muligt, at én person kan have flere kasketter, f.eks. ved at være repræsentanter for flere 

udvalg. 

B: Bestyrelsen informerer aktivitetsudvalget om, at de, da de ikke er et godkendt udvalg, ikke i dag kan 

have en bestyrelsesrepræsentant, men fortsat kan informere på de åbne bestyrelsesmøder. Bestyrelsen 

overvejer udvalgsstrukturen, og hvilken betydning denne vil have for bestyrelsens sammensætning. 

4) Årshjul 2018/2019 

O: De åbne bestyrelsesmøder har været en succes, og ganske velbesøgte. 

O: Driftsudvalget er blevet enige om, at de har manglet et møde i løbet af året, og vil passe et yderligere ind 

næste år. 

D: Har bestyrelsen haft punkter, den har savnet, eller møder, der har manglet? 

D: Der er et ønske om at kunne tale om mere strategiske emner. Kunne eksempelvis være i en weekend. 

D: Der er brugt mange timer på oprydning. 2019 bliver anderledes! 

5) Standerskifte efterår 2018 

O: Standerskifte er 27. oktober. 

O: Bestyrelsen indstiller en person til at modtage sommerstanderen. 

O: Der er arbejdsdag samme dag som standerskiftet. Efterfølgende er der spisning i restauranten, med 

besøg fra alle klubbens vindere (medaljer, kapsejladser osv.) 

6) SMS til medlemmerne 

O: Det er muligt at investere i et system, der kan sende SMS til medlemmerne når der er farer såsom 

højvande. 

O: Allan kigger på mulighederne, og effekturer ikke hvis det ikke er for dyrt. 

7) Budget 2019 

O: I de næste måneder laves der regnskab og budget. I budgettet defineres, hvilke dele der er ”basisdrift”, 

og hvilke der er nye tiltag, investeringer, tilvalg mv. 

O: Budget-ønsker skal sendes til Finn absolut senest 22. oktober, hvorefter han udarbejder udkast til 

budget. Dette gennemgås først af driftsudvalget, og derefter af bestyrelsen. 

O: Bestyrelsen laver en indstilling til prioritering af de ting, der ikke er basisdrift. Det endelige budget 

besluttes af generalforsamlingen. 

D: Det blev diskuteret, om bådejerkontingentet skulle erstattes af ekstraordinære indskud.  



D: Der blev diskuteret et forslag om at lade tilskuddene til udvalgene være på et antal kroner per medlem, 

der er engageret i udvalgets aktiviteter – med henblik på at tydeliggøre de enkelte udvalgs omkostninger i 

forhold til medlemsantal. 

D: Det blev diskuteret, hvorvidt kassekreditten eller dele af den med fordel kan omlægges til et lån med 

afdrag, så det sikres, at gælden afvikles. 

8) Næste møde 

O: Næste møde er 6. november. 

9) Evt. 

O: Hvem søger til aktivitetspuljen? Ingen pt., men hvis der søges, kan kontoret indsende på klubbens vegne. 

O: Oluf har undersøgt hjørnepladserne, og muligheden for at placere husbåde på dem. Han præsenterede 

nogle billeder og forslag til eventuelle priser. 

O: Der bliver oprettet MobilePay til bådelauget. 


