
Referat 

 

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 

Dato: Torsdag den 09-03-2017, kl. 18.00 

Sted Marselisborg 

 Spisning før mødet. 

 

Deltagere: Niels Frølund, Michael Vogelius, Steen Olesen, Sara Fritzner, Erik Vang, Peter 

Klingsten, Lars Vilhelmsen, Carsten Meier, Carl-Johan Skovsgaard, Lars Beck, Sara 

Fritzner 

Gæster :         Søren Dalhof (den nye forpagter af restaurationen)  

 
 

Punkterne på dagsordenen kategoriseres orientering (O), debat (D) og beslutning (B).  

 

Agenda for aftenen  

 
Søren Dalhof deltog under middagen, hvor alle fik lejlighed til at hilse på alle, og vi hørte Søren 

fortælle om hans ambitioner for restauranten på havnen. Alle var begejstrede og glæder sig til 

samarbejdet. De første møder mellem Søren og udvalgene blev lagt i kalenderen.  
 

1. Orientering fra Driftsudvalget                                 NF 

 

• Kaløvigs lejere på havnen 

o O: Søren Dalhof er ny forpagter af restauranten. Restauranten 

kommer til at hedde Kaløvig Badehotel og Brasserie. Restauranten 

gennemgår netop nu en lille opgradering og forventes at åbne til 

påske.  

• O: Der arbejdes på at lave nyt kontormiljø i lokale nord.  

• Ekstraordinær generalforsamling 

o D: Driftsudvalget indstiller til, at der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling for at få valideret nyt budget og en ny kasserer 

o B: Bestyrelsen bakker enstemmigt op. Der bliver ekstraordinær 

generalforsamling sammen med standerskiftet 22. april 2017.  

• Standerskifte og ekstraordinær generalforsamling 

o B: Erik er tovholder på planlægning af dagen  

o B: Sara er tovholder på indkaldelsen og frister ifm. ekstraordinær 

generalformsaling   

• Ansættelse af regnskabsmedarbejder  

o O: Driftsudvalget indstiller til, at der ansættes en deltids 

regnskabsmedarbejder på 30 timer. Der er fundet en kandidat, der 

kan starte 1. april 2017.  

o B: Bestyrelsen bakker enstemmigt op om ansættelsen 

• Økonomi:  

o O: Ingen kommentarer og det bliver drøftet på det kommende 

bestyrelsesmøde, som er et budgetmøde inden ekstraordinær 

generalforsamling.  



 

2. Kommende aktiviteter       

 

• Punktet udgår – kun Kajak afdelingen informerer kort 

o Kajakafdelingen har lavet en plan over deres fremtidige behov for 

faciliteter. Der skal nu involveres en arkitekt, for at komme videre i 

processen 

o B: Niels, Peter og Lars aftaler processen for involvering af arkitekt 

o B: Kajakafdelingen får taletid på et kommende bestyrelsesmøde til 

præsentation. Lars meddeler Sara, hvornår han er klar til en 

præsentation af projektet.  

• Jubilæumsfest  

o  50 års jubilæet kan fejres ved flere anledninger hen over året. Der 

ønskes en stor jubilæumsdag / fest.  

o B: Lørdag 23. september 2017 bliver jubilæumsdag 

o B:  Lars er tovholder 

o B: Alle indsender inden næste møde brainstorm ideer til Lars. Der 

samles op på næste bestyrelsesmøde 

• Medlemsarrangementer / debat om klubbens udvikling.           NF 

o Punktet udgår  

       

3. Eventuelt 

 

Næste mødedato: 30. marts 2017 på Kaløvig havn.  

 


