
Referat bestyrelsesmøde 27. juni 2016 

 
Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 
Dato: Mandag den 27-06-2016, kl. 18.00 - 21.00 
Sted Lokale Nord      

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

Beck, Erik Vang, Michael Vogelius, Tine Vinther 
 
Endvidere indkaldt  
til kl. 19.00:  Knud Møller - medlem nr. 504. Knud er indkaldt for Bestyrelsen til drøftelse af sit videre 

medlemskab i Kaløvig Bådelaug. Han er indkaldt pr. brev og i henhold til punkt 5.7 i Kaløvigs 
love og vedtægter. 

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

Dagsorden 
 

1. Bemærkninger til sidste referat 
o Havneudvalgsformanden ønsker følgende ført til referat under punkt 3: 

1. Havneudvalget vil kunne holde sig inden for den samlede 
budgetramme, men der vil være forskydninger mellem de enkelte 
budgetposter. 

2. Beløbet der er afsat til kranen, vil blive brugt på andre aktiver 
(indkøb af frontlæsser m/kurv), idet der ikke er behov for det beløb, 
der er afsat til kran. Det samme gælder andre poster, der henhører 
under Havneudvalget. 

o Havneudvalgsformanden ønsker yderligere ført til referat:  
1. PK orienterede om havneudvalgets planer om at etablere et 

handicaptoilet i tilknytning nyopførte fiskerhuse. 
2. PK genopliver Bent Normans gamle projekt fra 2011, der blev tilladt 

af kommunen, men ikke gennemført på grund af manglende 

økonomi. 

3. PK søger nu naturfonden om tilskud til opførelse af et 

handicaptoilet. 

 
               Referat er hermed godkendt                NF 

 Valg af referent          TV 

 B: Prioritering af punkterne i dagsorden        NF 
 
 
 
 
 
 
 



2. Orientering fra Driftsudvalget og Havneudvalget    
       
 

 O: Status fra Driftsudvalget                                  NF 
o B: En ny havneassistent, Villy Jespersen, er ansat pr. 11. juli 2016. 
o Havneudvalget:  
o B: En støtteforening for Kaløvig Bådelaug oprettes. Det koster 450 kr. årligt 

at være medlem af støtteforeningen. 
o B: Aarhus Kommune søges om hjælp til handicaptoilet m. pissoir. Dette skal 

indbygges i fiskehusene. 
 

3. Økonomi  

 O: Kommende budgetplanlægning for næste regnskabsår                                NF 
              

4. Helhedsplan/udviklingsplan  

 O: Status på helhedsplan         NF 
o B: Arkitekt Rasmus Bak indkaldes til næste bestyrelsesmøde til en afklaring 

af de respektive udvalgs behov og ønsker til helhedsplanen. 
           

5. Udlejning af huse 

 B: Udvikling af plan for udlejning af huse fremadrettet 
o B: Sekretariatet overtager den daglige drift af huse og bookninger 

fremadrettet. Retningslinjer fastlægges af sekretariatet. 
 

6. Eventuelt 
 
 
Næste mødedato: Torsdag den 18. august kl. 18.00 


