
Referat af bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 

6. november 2018 kl. 20:00-22:00 

Dagsorden 

1) Velkommen v. formanden 
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Tilstede: 

Sten Schou-Andersen (Formand) 

Jesper Lund (Næstformand) 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Steen Olesen (Jolle- og ungdomsudvalg) 

Sune Kjærgård (Kapsejladsudvalg) 

Lars Beck (Havkajak) 

Erik Vang (De Grå Sæler) 

Inger Hansen (Pigesejlerne) 

Brigitte Sauer (Fiskerne) 

Oluf Grønkjær (Regattaudvalg) 

Allan Rundberg (Havnekaptajn) 

Rune Bolding Broberg (Referent) 

Afbud: 

Finn Svendsen (Kasserer) 

 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

1) Velkommen ved Formanden 

O: Formanden bød velkommen. Det tilstræbes, at mødet slutter 21:45. Næstformanden blev valgt som 

ordstyrer. 

2) Status på drift og iværksatte initiativer 



O: Saunaen leveres ultimo november eller primo december, og monteres herefter. Den graves ned i niveau 

med betondækket ved badebroen, ca. 30-40cm. Der etableres frostfast udendørs bruser med afløb. Der er 

skaffet ekstra finansiering ved ansøgning fra Erik Vang til Nordea-fonden. Omklædning i eksisterende 

omklædningsrum, men der er også et forrum hvor badekåbe el. lign. kan afklædes. Der laves nøgler som de 

øvrige nøgler. Vinterbadere, og andre der benytter saunaen, skal mindst være gaste-medlemmer af 

bådelauget for at kunne benytte faciliteterne. Kontoret udarbejder ordensregler. Saunaen indgår i den 

almindelige rengøring. 

O: Aflønning af ansatte, herunder trænere, skal fremover gå igennem vores almindelige lønsystem, efter 

indskærpelse fra revisoren. Herved sikres at lønningerne beskattes korrekt. 

O: ”Marselisborg” (bygningen, der har været benyttet til kajakkerne), er nu kørt væk – til gengæld har 

kajakkerne fået en skurvogn. Der er taget godt imod den, og udvalget går i gang med at indrette, male m.v. 

O: Der er kommet et projekt fra jollerne om at ombygge et stativ, der var tænkt til sauna, til et masterum. 

Det udføres af frivillige fra jolleafdelingen. 

O: Der arbejdes med et projekt om havneudvidelse. Der er modtaget et tilbud samt visualisering, og der 

regnes på finansieringen. Risikoen er drøftet i driftsudvalget, og der laves en nærmere vurdering af denne. 

D: Et forslag til finansieringsmodellen blev gennemgået og diskuteret. 

3) Planlægning af generalforsamlingen 

O: Bestyrelsen gennemgik dagsorden for generalforsamlingen, samt egnede kandidater. 

B: Bestyrelsen indstiller Jesper Lund til valg som ny formand. 

B: Bestyrelsen indstiller Inger Hansen til valg som ny næstformand. 

B: Bestyrelsen indstiller Torben Olsen til genvalg som havneudvalgsformand. 

B: Bestyrelsen indstiller en person som æresmedlem. 

4) Nyt nøglesystem 

O: Der er generelt taget godt imod de nye nøgler. Det er besluttet på driftsudvalgsmødet, at 

udvalgsformænd ikke skal betale depositum for nøgler. Det er besluttet, da udvalgsformænd påtager sig en 

særlig opgave og en særlig indsats, og derfor ikke skal betale for nøgler. De skal dog fortsat selv betale for 

erstatning af bortkomne nøgler. Lønnet personale betaler ikke for nøgler. 

D: Nogle udvalgsformænd ville gerne have været involveret tidligere, så de i bedre grad kunne varetage 

deres brugeres interesser. Det blev dog iværksat hurtigt af hensyn til at undgå tyveri i tiden op til et sådant 

skift. 

D: Det vil være sværere at rekruttere frivillige til udvalgene når de skal lægge 500kr for at kunne lave et 

stykke frivilligt arbejde. Derfor tales der for, at udvalgene kan udpege frivillige, der skal have gratis nøgler.  

B: Udvalgene har mulighed for at betale depositum for de frivillige ud af eget budget. Registrering af 

nøglerne, hvem de går til, hvilke adgange de skal have, og hvem der har betalt skal køre igennem 

havnekaptajnen. 

5) Husbåde i Kaløvig Bådelaug 



O: Oluf orienterede om nogle muligheder for husbåde i Kaløvig Bådelaug bl.a. på hjørnepladser og 

yderpladser på broerne. Projektet har et samlet provenu på kr. 10.600.000. Heraf skal dog investeres kr. 

5.000.000 til nye broer. 

D: Er det en idé der skal prøves af, eller er det i virkeligheden en mere principiel beslutning hvorvidt vi 

overhovedet vil have husbåde i havnen? 

D: Projektet er så omfattende, at det ville skulle besluttes på en generalforsamling. 

D: Projektet lægger beslag på noget af det samme plads som en eventuel udvidelse med store bådpladser. 

D: Projektet vil muligvis ændre grundlæggende på miljøet i Kaløvig Bådelaug og Bådehavn. 

B: Forslaget om udvidelse med 5-meter-pladser fremsættes af bestyrelsen med henblik på eventuel 

gennemførelse hvis der findes financiering. Forslaget om husbåde fremsættes ikke, da det ikke nyder stor 

opbakning i bestyrelsen. Der vil dog fremadrettet blive arbejdet med en strategi for hvad vi vil med 

Bådelauget fremover. 

6) Budget 2018/19 

O: Revisoren fremlagde forslaget til budget. 

7) Næste møde 

Næste møde 4. december 2018 

8) Evt. 


