
Referat fra Havneudvalgsmøde, tirsdag den 18. april 2017.  
 
 
Til stede var: Poul Bjerring, Svend Bjerring, Per Juul-Bech, Bent Normannn Andersen, Villy 
Jespersen og Peter Klingsten (referent) 
 
1. Status på vinterbader projektet:  
Villy oplyste, at badestigen nu er monteret. Den skal dog op igen for at montere 2 trin og 
der skal sættes en støttefliser ved 2 “stigeben” på bunden. 
 
Peter oplyste, at der foreligger et tilbud fra ny leverandør glasfacade i sauna. Dette tilbud 
includerer 2 alu/glasdøre er på 49.000 kr. 
 
2. Status på vognly. 
Der er afgivet bestilling på porte jfr. tilbud. Der er supplerende bestilt søjlekarme i 2mm 
galv. Stål. Isætning af vinduer og dør afventer mere disponibelt mandskab. 
 
3. Status på handicaptoilet m.v. 
Fundament og rørføring er udført. Der er klar til opsætning af træskelet og plader for 
fliser. Peter oplyste, at det kan blive nødvendigt at få hjælp fra en entreprenør til en del af 
arbejdet. 
 
4. Status på “klubhuset” restauranten. 
Gulvet i salene er renoveret med afslibning og 3 x lak. Gulvet i restauranten er afslebet og 
der er lagt nyt grå beton på gulvet. Den sorte tagkonstruktion er malet hvid. Afslibning og 
efterbehandling gulvet pågår. Nye lamper er opsat. Der er købt nye stole og borde, 
således at restauranten får et helt nyt look. 
 
5. Status på lagunestien langs havens V-side. 
Peter har rykket AAK og der foreligger positive tilkendendegiverser om, at AAK vil 
overdrage stien og de mellem havnen og stien liggende arealer til KBL. Inden en evt. 
overdragelse, skal der ske en renovering af stien delvist for AAK regning. 
 
6. Info om isætning af både / venteliste og restancer på havneleje 
Der er p.t. venteliste for isætning af både på ca. 14 dage. Peter oplyste, at der fortsat er 
betydelig restance på betaling af havneleje. Finn har en liste over betalt havneleje, således 
at han kun skal isættes både tilhørende bådejere, der har betalt havneleje 
 

7. Ændring af datoen for medlemmernes dag til 20. maj.  
Den nye dato publiseres i udhængsskabene sammen med en indbydelse til at deltage. 
 



8. Evt. 
Forslag om at reducere stativlejen for medlemmer, der kun skal have båden 
på land i 1 - 3 uger.  
 
Der er betydelige ulemper ved at tage både på land midt i den periode (april og maj), hvor 
der søsættes mange både. 
 
Havneudvalget vedtog at reducere stativlejen for medlemmer, der ønsker at sætte båden 
på land efter den 1. juni:  
 
Ugepris for både i 3 - 6 t stativ : 200 kr./påbegyndt uge, både i 12 - 18 t stativ : 300 
kr./påbegyndt uge. 
 
Det præciseres, at der er tale om en medlemsrabat, der kun gælder i juni måned. 
 
Peter klingsten 
 
 
 
Bilag: 
 
Til bestyrelsen Kaløvig Bådelaug. 
Hermed forslag til behandling, ved den ekstraordinære generalforsamling d. 22-04-17. 
1. Kan placeringen af både, på de nye vinterstativer, organiseres bedre, end det er tilfældet i denne 
vinter. Jeg tænker især på området overfor, maste indhegningen. Det er en rodet omgang, og vi er 
placeret alt for tæt på hinanden. 15 til 20 cm afstand til nabobåd. Så er det ikke let at pudse og 
polerer, mm. ( Placering efter bådenes størrelser, kunne det være en løsning? ) 
2. Jeg mener, der er alt for få 220v stikkontakter, der er dd. ikke nogen ledige udtag, indenfor 
akseptabel afstand. (nutidens værktøj er meget elektriskt).  
3. Er det muligt, at få etableret et område /stativ. Hvor man kan opbevare, eller låse sin stige fast på, 
i sommerhalvåret. (om vinteren er stigen placeret på bådstativet). Jeg har feks. ikke mulighed for 
hjemme opbevarimg. 
 
Tak for et dejligt havnemiljø. 
Med venlig hilsen. 
Mogens Holm Hansen. 
Medl. 465. 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 




