
  Referat bestyrelsesmøde 24. maj 2016 

 
Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 
Dato: Tirsdag den 24-05-2016, kl. 18.00 - 21.00 
Sted Bestyrelseslokalet i Kaløvig.      

Spisning i SalonSalon før mødet.    
 
Deltagere: Niels Frølund, Lars Vilhelmsen, Peter Klingsten, Steen Olesen, Carl-Johan Skovsgaard, Carsten 

Meier, Lars Beck, Erik Vang, Michael Vogelius, Tine Vinther 
 
Punkterne på dagsordenen kategoriseres orientering (O), debat (D) og beslutning (B).  
 

Dagsorden 
 

1. Bemærkninger til sidste referats punkt 3 
o B: der er enighed om at arbejde inden for budgetrammerne for havn og klub 

vedtaget ved generalforsamlingen 6. december 2015. 
o B: Allerede budgetterede indkøb af stativer skal synliggøres på en bedre 

måde i budgettet for 2016/17.  
 

               Referat er hermed godkendt                NF 

 Valg af referent          TV 

 B: Prioritering af punkterne i dagsorden        NF 
o Under punkt 7. Eventuelt blev fremlagt ønske om at debattere følgende 

punkter: 
1. Ligasejlads 
2. Medlemmernes Dag 
3. Ny hjemmeside 
4. Etablering af støtteforening for Kaløvig Bådelaug 

 
2. Orientering fra Driftsudvalget           

 

 O: Status fra Driftsudvalget                                  NF 
o O: Der er på havnen foregået en episode, hvor et medlem har udvist truende 

adfærd. Bestyrelsen tager episoden alvorligt og vil tage hånd om sagen i 
henhold til klubbens love og vedtægter. 

o B: Den verserende sag mellem Kaløvig Maritime Center og Kaløvig Bådelaug 
sag behandles af klubbens advokat, og der er fuld tillid blandt bestyrelsens 
medlemmer til den procedure advokaten har lagt for sagen.  
 

3. Økonomi  

 O: Information fra vores kasserer om status for klub og havn                                SO 
o Driften kører i henhold til vedtagede budget. 

 
 
 
 
              



4. Helhedsplan/udviklingsplan  

 O: Status på helhedsplan         NF 
o Som forberedelse på helhedsplan har vores arkitekt digitaliseret Kaløvigs 

bygninger og arealer til videre udarbejdelse af helhedsplanen. 
            

5. Udlejning af huse 

 B: Udvikling af plan for udlejning af huse fremadrettet 
o B: Det henlægges til Driftsudvalget at finde en afklaring på samarbejdet 

mellem SalonSalon og Kaløvig Bådelaug før forbedringsforslag 
implementeres. 

 
6. Vinterbadeklub i Kaløvig Bådelaug 

 B: Skal Kaløvig anlægge vinterbadeklub med tilhørende sauna?  
Der tages udgangspunkt i fremsendte forslag fra et af klubbens medlemmer. 

o B: Forslag om vinterbadeklub i Kaløvig Bådelaug for aktive medlemmer 
modtages positivt af et flertal i bestyrelsen.  
Med udgangspunkt i fremsendte forslag tages udbygning af planerne herfor 
med videre i Havneudvalget.  
Faciliteter til vinterbadeklub skal desuden indtegnes i helhedsplanen. 
 

7. Eventuelt 
 

 Ligasejlads 
o O: DS indkalder til afstemning/beslutningsmøde i Juelsminde om, hvor vidt 

etableringen af et anpartsselskab er løsningen for at drive Sejlsportsligaen 
videre.  

o B: Sejlsportsligaens aktiviteter lægger sig tæt op ad Kaløvigs ønsker om at 
støtte og udvikle sejlsporten og bestyrelsen giver Lars Vilhelmsen mandat til 
at stemme ”ja” ved det kommende møde. 

 

 Medlemmernes Dag 
o B: Medlemmernes Dag vedtaget i Bestyrelsen.  

Den afholdes Grundlovsdag den 5. juni fra 10.00 – 13.00.  
Bestyrelsen deltager. 
 

 Ny hjemmeside 
o B: Lars Vilhelmsen kortlægger mulighederne for ny hjemmeside.  

Sekretariatet bistår Lars i det omfang han har brug for information.  
 

 Etablering af støtteforening til Kaløvig Bådelaug 
o B: Bestyrelsen tilslutter sig at en støtteforening for Kaløvig Bådelaug oprettes 

ved førstkommende lejlighed jf. klubbens love og vedtægter.  
Peter Klingsten hjælpe med etablering heraf.             PK 

 
         
 
 
Næste mødedato: Mandag den 27. juni kl. 18.00. 


