
Referat bestyrelsesmøde 18. august 2016  

 
Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 
Dato: Torsdag den 18-08-2016, kl. 18.00 - 21.00 
Sted SalonSalon     

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

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

Dagsorden 
 

1. Der er ikke kommet bemærkninger til sidste referat. Referat 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: forud for beslutning om implementering af nyt bookingsystem, udformes 

en kravsspecifikation som skal sikre, at alle Kaløvigs behov imødekommes.  
 

3. Økonomi  
 

 O: Information fra vores kasserer om status for klub og havn       SO 
o B: Steen og Lars afgrænser markedet for revisionstilbud, der kan matche det 

nuværende med Brandt Revision.                       SO + LV 

 O: Budgetplanlægning for næste regnskabsår.                                     NF 
o B: Etablering af vinterbadeklub medtages i næste års budget for Kaløvig 

Bådelaug. 

 D: Hvert udvalg bedes forberede oplæg for kommende budgetår 
o B: budgetskabeloner indleveres på sekretariatet, så de kan være 

Driftsudvalget i hænde INDEN den 20. september. 
              

4. Helhedsplan/udviklingsplan 
  

 O: Status på helhedsplan                                   NF 
o B: Udvalgene bedes hver især sammenfatte deres ønsker til helhedsplanen.  

 D: Udvalgene bedes gøre sig klart hvilke forventninger de har til eget og klubs 
udvikling, de ønsker indarbejdet i helhedsplanen.   

o B: Udvalgene bedes indtænke ønsker/visioner til helhedsplanen i 
budgetforslaget. Bæredygtighed og behovsafdækning bedes indbefattet i 
planen. 



o B: Der afsættes et særskilt møde til præsentation af udvalgenes ønsker til 
helhedsplanen til Rasmus Bak, som efterfølgende udfærdiger et 
procesforløb. 

o B: Budget til vinterbadeklub skal indbefattes i helhedsplanen.  
o B: Støtteforeningen etableres uafhængigt af specifikke aktiviteter, som 

foreningen måtte søsætte efter foreningens stiftelse. 
 

5. Hjemmeside 
 

 D: Status på hjemmeside          LV 
o B: Budget for etablering af hjemmeside fremlægges til næste 

bestyrelsesmøde.          LV 
o B: Ønsker til hjemmesiden fra udvalgene skal indleveres til Lars INDEN næste 

bestyrelsesmøde den 20. september.         
 

6. Kaløvigs 50 års jubilæum 
 

 D: Forslag til fejring af jubilæum. Hvad skal Kaløvigs jubilæum bestå af?      NF 
o B: Jubilæum holdes ifm. standerskifte, som afholdes den 29. oktober. En 

gruppe i bestyrelsen er nedsat til at drøfte indholdet af jubilæet.     LV+LB+NF 
 

7. Eventuelt 
 
 
Næste mødedato: Tirsdag den 20. september kl. 18.00 


