
Referat af bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 

4. december 2018 kl. 18:30-20:00 

Dagsorden 

1) Velkommen v. formanden 

2) Status på drift og iværksatte initiativer 

3) Planlægning af generalforsamlingen 

4) Budget 2018/19 

5) Næste møde 

6) Evt. 

Tilstede: 

Sten Schou-Andersen (Formand) 

Jesper Lund (Næstformand) 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

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) 

 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

1) Velkommen ved Formanden 

O: Formanden bød velkommen, og takkede for samarbejdet i det forgangne år. 

2) Status på drift og iværksatte initiativer 

O: Det er gået planmæssigt med optagning af både i efteråret, med kun én dags aflysninger pga. vind. Der 

er enkelte optagninger i denne uge, og der betales det ekstra gebyr ved optagning uden for sæsonen. 

O: Der er blevet undersøgt forsikringsforhold for havnen, og arbejdes fortsat med disse. Der kommer nye 

regler for brug af de selvbetjente kraner, herunder en ansvarsfraskrivelse. 



O: Saunaen ankommer 5. december 2018 

O: Udgravning til legepladsen er blevet sponseret af Gerstrøm Entreprenører. 

3) Planlægning af generalforsamlingen 

O: Forslag modtaget til generalforsamlingen er udsendt rettidigt. 

O: Udbedring af pontonbro forventes udført af havnens personale. Bestyrelsen tager imod det indsendte 

forslag, og indstiller til vedtagelse, at broen renoveres. 

O: Der er stillet forslag om nedlæggelse af støtteforeningen. Dette bunder i, at vinterbadere ventes optaget 

som gastemedlemmer i Kaløvig Bådelaug, frem for i støtteforeningen. Ligeledes er der stillet forslag om at 

medlemmer, der ikke dyrker sejlsportsaktiviteter (vinterbadere), kan optages som gaster. Forslagene har 

primært karakter af signal, da de ikke har vedtægtsmæssig betydning. Vinterbadere kan allerede nu 

optages som gaster. 

O: Der er stillet forslag om fuldstændig overgang til modulstativer per 2020. 

O: Der er stillet forslag om at give bestyrelsen mandat til at vedtage en havneudvidelse, såfremt en sådan 

er selvfinansierende, og sejladsforholdene tillader det. 

4) Budget 2018/2019 

O: Bådelaugets økonomi er delt op i 3 hovedsøjler: Havn, klub og bygninger. Det er budgettets intention, at 

havnens økonomi balancerer på havnens indtægter, klubbens økonomi på kontingenter, og at 

bygningsregnskabets foreløbige underskud dækkes af bådejerkontingentet. 

O: De interne huslejer justeres, sådan at de opnår et mere rimeligt niveau. 

O: Lønudgifterne fordeles efter en ny nøgle, som er mere repræsentativ for den egentlige arbejdsfordeling 

hos personalet. 

O: Der laves en tydelig adskillelse mellem nødvendig drift og nyinvesteringer. 

O: Gastekontingentet nedsættes med henblik på øget rekruttering, herunder af vinterbadere. 

O: Der omlægges 5 mio kr af klubbens erhvervskredit til et fast lån med afdrag. 

D: Det er vigtigt at bestyrelsen får tilstrækkelig tid til at tage stilling til budgettet. 

D: Den opstilling, der viser fordelingen af klubbens budget på udvalg efter medlemstyper, giver en del 

forvirring, og forventes at føre til diskussion. 

B: Næste år vil der blive holdt et bestyrelsesmøde der kun omhandler budget, med henblik på at sikre en 

tilstrækkelig gennemgang. 

O: Konsekvenserne af ønskerne om balance i budgettet fører til behov for kontingentstigninger på 15-20% i 

klubben, og stigning på havnelejer på ca. 10%. Bådejerkontingentet vil til gengæld kunne falde ca. 15%. 

O: Der foreslås en ændring af leje af bådpladser, således at der etableres en mindste lejetid på 4 måneder. 

D: Forslaget om stigning i kontingenter vil utvivlsomt føre til diskussion og utilfredshed. Ønsket bunder i 

intentionen om at nedbringe gæld. Det blev diskuteret, hvorvidt det var en strengt nødvendig intention, 

eller om foreningen kan fortsætte med at have høj gæld. 



O: Indsatsområder i 2019 bliver indkrævning fra debitorer, oprydning i særaftaler samt fordeling af 

huslejen. 

B: Bestyrelsen indstiller budgettet til generalforsamlingens vedtagelse. 

5) Næste møde 

 

6) Eventuelt 

 


