
   

Referat bestyrelsesmøde 9. marts 2016 
 
Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 
Dato: Onsdag den 09-03-2016, kl. 18.00 - 21.30 
Sted Bestyrelseslokalet i Kaløvig.      

Spisning i SalonSalon før mødet.    
 
Deltagere: Niels Frølund, Michael Vogelius, Peter Klingsten, Lars Beck, Steen Olesen, Erik Vang, Lars 

Vilhelmsen, Carsten Meier, Carl-Johan Skovsgaard, Tine Vinther (referent) 
 
 
Punkterne på dagsordenen kategoriseres orientering (O), debat (D) og beslutning (B).  
 

Dagsorden 
 

1. Der er ikke kommet bemærkninger til sidste referat.  Referat er hermed godkendt       NF 

 Valg af referent          TV 

 B: Prioritering af punkterne i dagsorden        NF 
 

2. Orientering fra driftsudvalget           
 

 O: Status fra Driftsudvalget                                  NF 
o B: Fastsatte budget for lege-/aktivitetsplads ved den ordinære 

generalforsamling 2015 står fast. 
o B: Udkast til stillingsopslag udfærdiges af Peter Klingsten inden udgangen af 

uge 10 og behandles efterfølgende af Driftsudvalget.  
 

3. Økonomi  

 O: Information fra vores kasserer herunder nøgletal for klub og havn      SO 
o B: Det vedtages at Driftsudvalget skal klarlægge indhold af 

investeringsbudget i det godkendte budget for 2015/16.  
o B: Tina Pedersen fra Brandt Revision inviteres til at deltage på et kommende 

bestyrelsesmøde for en gennemgang af regnskab/principper.  
o B: Rammerne for fastsatte budget for Kaløvig 2015/16 fastholdes, og der 

afviges ikke fra de prioriterede opgaver som er fastsat af bestyrelsen forud 
for den ordinære generalforsamling d. 6. december 2015. 

 
4. Helhedsplan/udviklingsplan  

 O: Status på helhedsplan         NF 
o B: Bestyrelsen fastholder udvikling af helhedsplan som vedtaget på den 

ordinære generalforsamling d. 6. december 2015. 
o B: En særskilt liste over udvikling af helhedsplan nedfældes og vedlægges 

som bilag til bestyrelsens referater. 
o B: Niels Frølund er bestyrelsens kontaktperson til Rasmus Bak. 

               
5. Aktiviteter i Kaløvig 

 D: Formændene fra udvalgene bedes fremlægge aktivitetsplan for den kommende 
sæson. 

o B: Datoer for aktiviteter for den kommende sæson i udvalgene blev 
præsenteret for bestyrelsen og indholdet vil fremgå af klubbens 
hjemmeside og sociale medier.  



6. Udlejning af huse 

 O: Status på udvikling af plan for udlejning af husene                      EV + MV 
o B: Oplæg med fakta om udlejning af husene og alternativer hertil 

fremlægges på et kommende bestyrelsesmøde. 
 

7. Eventuelt 
 
 
Næste mødedato: Onsdag den 13. april. kl. 18.00 


