
Referat 

 

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug. 

Dato: Onsdag den 20-09-2017, kl. 18.00 

Sted Kaløvig Badehotel og Brasserie 

 Spisning før mødet. 

 

Deltagere: Niels Frølund, Michael Vogelius, Erik Vang, Peter Klingsten, Lars Vilhelmsen, Carl-

Johan Skovsgaard, Lars Beck, Lars Vilhelmsen 

 

 
1. Gennemgang af forretningsordenen 

 

Vedlagt notat udfærdiget af Leon Traeger. Leon Traeger var inviteret til at være ordstyrer og referant.   

 

På mødet gennemgik bestyrelsen KBL’s  Forretningsorden og arbejdsprincipper for bestyrelsen (2015 /16). 

Der blev indledningsvist besluttet at lade fokus være på Forretningsorden og arbejdsprincipper – og ikke på 

KBL’s Love. 

Herefter blev KBL’s Forretningsorden og arbejdsprincipper gennemgået fra start i punkt 1 og til slutningen i 

punkt 7.  

Gennemgangen fandt anledning til at arbejde videre med følgende:  

Udarbejde Drejebog for hvordan Driftsudvalget løser opgaven som arbejdsgiver.   

Definere hvad der ligger i ordet “Drift” - og i forlængelse af denne definition  evt. en bestyrelses vurdering 

af om den samlede bestyrelse fremover skal være mere vidende, evt. involveret i de beslutninger der skal 

tages løbende ift. “ Drift”.   

Gennemgangen konkluderede derudover at KBL’s  Forretningsorden og arbejdsprincipper for bestyrelsen 

(2015 /16) er dækkende for nu.   

Bestyrelsen drøftede afslutningsvis hvordan man kan sikre at de følges. Her blev det bla. foreslået at 

samtlige bestyrelsesmedlemmer involverer sig mere i at følge med i de opgaver der arbejdes med i de 

forskellige udvalg. 

Der blev også mindet om vigtigheden af, at man bruger tid på at gennemgå KBL’s  Forretningsorden og 

arbejdsprincipper for bestyrelsen (2015 /16), med ny valgte bestyrelses medlemmer.    

Undervejs på mødet fremgik der en holdning hos bestyrelsen om dels at alle udvalg har et ansvar for 

løbende at give indblik i deres aktiviteter, dels at udvalgene melder tydeligt ud når der er fare for afvigelser 

fra det budgetterede. Bestyrelsen var også enige om at det fremover er vigtigt, at man som bestyrelses 

medlem er tættere på det der sker i de forskellige udvalg.      

Herefter blev der orienteret om KBL’s aktuelle økonomiske situation.   

Sidst blev det besluttet at korttidsudleje Værftet. Lejeren er fundet og klar til at flytte ind pr. 01.10.17   

 

  



Niels Frølund´s supplement til Leon Traegers notat.  

• NF informerede om at Richard Nickelsen har trukket sig som kasserer med øjeblikkelig 

virkning. Grundet den økonomiske situation og det faktum at vi er uden kasserer indstilles det 

derfor til alle at indkøb udover det som kan begrundes som yderst nødvendig til det   daglige 

driftforbrug godkendes af NF forinden accept.  

• NF fortsætte drøftelse med bank om mulighederne om finansiering / forøgelse af vores 

erhvervskredit. 

• NF forslag til udlejning af værft er principielt godkendt , og indleder iht vores forretningsorden 

kontakten til potentiel lejer for udfærdigelse af kontrakt.  

 

Næste møde er 5. oktober. kl 18:00 i Badehotellets lokaler.  


