
Referat af bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 
8. marts 2018 kl. 19:00 – 21:45 

Dagsorden: 

1) Velkommen v. formanden 
2) Procedure for godkendelse af referater 
3) Procedure for punkter til kommende møder 
4) Økonomi/Ændringer i budget fra generalforsamlingen 
5) Opfølgning fra generalforsamlingerne 
6) Info driftsudvalget siden sidst 
7) Nyt fra udvalgene 
8) Standerskifte og standerskiftefest 
9) Nyt fra Sailing Aarhus 
10) Næste møde / årshjul 
11) Evt. 

Mødedeltagere: 

Sten Schou Andersen (Formand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Birgitte Sauer (Fiskerne) 

Steen B. Olesen (Jolle og ungdom) 

Sune Kjærgård (Kapsejlads) 

Oluf Grønkjær (Regatta) 

Lars Beck (Havkajak) 

Inger Hansen (Pigesejlerne) 

Erik Vang (De Grå Sæler) 

Referent: Rune Bolding Broberg 

Afbud fra: 

Jesper Lund (Næstformand) 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

 

1) Velkomst 

O: Formanden bød velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Mødet slutter senest 21:45. 



O: Generalforsamlingen gik godt, og indtrykket efter generalforsamlingen er, at der var tilfredshed med det 
foreløbige arbejde og budgettet. 

O: Jyllands-Posten har spurgt, om vi vil lave et indlæg til en indstiksavis i forbindelse med Worlds 2018. Sten 
og Jens Villumsen har skrevet ca. en halv A4-side. Den rundsendes til bestyrelsen til orientering. 

2) Procedure for godkendelse af referater 

B: Rune skriver referater indtil videre. Hvis man har ændringer eller kommentarer skal de indsendes til 
formanden og referenten inden 8 dage. Herefter offentliggøres referatet på hjemmesiden. 

O: Der arbejdes på, at referaterne bliver nemmere tilgængelige på hjemmesiden. 

D: Skal godkendelse m.v. køre over et intranet? Sune vil gerne se på mulighederne. Der er også en Dropbox, 
man kan bruge. Der skal være mailnotifikation, når der kommer nye ting, og det skal være simpelt og 
enkelt. 

B: Sune undersøger, hvad der er af muligheder, og præsenterer dem for bestyrelsen. 

3) Procedure for punkter til kommende møder 

D: Sten vil helst ikke skulle opfinde dagsordenen til hvert møde – så bliver de i hvert fald korte. Der kan 
også være behov for at driftsudvalget undersøger ting på forhånd til møderne. 

D: Skal det være havnekaptajnen, der laver indkaldelserne? Det fastsættes når den nye havnekaptajn er 
tiltrådt. Bestyrelsesmedlemmerne afgiver ønsker til formanden, som giver dem til havnekaptajnen når 
mødet planlægges. 

B: Dagsordenpunkter skal være hos formanden 14 dage før bestyrelsesmøderne. 

B: Standardpunkter til dagsordenen bliver: 

- Nyt fra driftsudvalget 
- Nyt fra udvalgene 
- Økonomi 

D: Frem for at gå slavisk igennem udvalgene kan det være bedre, at vi holder os til dem, der har noget 
vigtigt. 

B: Punkter på dagsordenen skal have tider på af hensyn til planlægningen. 

B: Der udpeges en ordstyrer ved hvert møde. 

4) Økonomi/Ændringer i budget fra generalforsamlingen 

D: Diskussionen startede ud fra sætningen ”Hvordan kunne det gå så galt”? 

D: Er der nogen der laver store økonomiske dispositioner, som de ikke har belæg for – og hvordan sikrer vi 
os mod det? Det gør vi ved at være skarpe på økonomien, og ved at holde f.eks. de åbne møder om 
økonomien. 

B: Hvis der skal disponeres uden for budgetterne skal det besluttes af bestyrelsen. 

D: Det er også en opgave for kontorpersonalet at sikre, at der ikke udbetales uden for budgettet. 
Driftsudvalget lægger op til, at regninger godkendes af både bogholder og havnekaptajn. De vil kunne 



godkende op til kr. 10.000, og herover skal kassereren også godkende. For udvalgenes regnskaber skal 
udvalgsformændene også godkende. 

D: Det er driftsudvalget der tegner bådelauget. På den baggrund, er det nødvendigt, at driftsudvalget er 
inde over udgifterne – f.eks. gennem kassereren. 

D: Forretningsordenen skal også være operativ. Det er der, reglerne skal defineres. 

B: De interne revisorer kommer til at spille en løbende og aktiv rolle. 

 

D: Det er vigtigt, at vi skaber fællesskab, også i vores sprog. Kaløvig Bådelaug er navnet på klub og havn. 

 

D: Finn præsenterede et forslag til en række procedurer. 

D: Budgetterne er vedtaget, men det betyder ikke, at beløbene er frigivet til brug. Enkeltudskrivninger over 
10.000 skal omkring driftsudvalget. Budgettet skal overholdes. Budgetoverskridelser tilgives ikke – men kan 
tillades hvor nødvendigt. Der gives til gengæld ros for at holder sig under budgetterne. 

D: Ved indkøb indhentes to priser, hvor det giver mening. 

D: Bilag attesteres af to personer. F.eks. udvalgsformand og havnekaptajn eller udvalgsformand og 
kasserer. Faste udgifter og faste indkøb er undtaget. 

D: Der skal være transparens i udgifter i bådelauget. Alle udgifter og bilag skal kunne tåle medlemmernes 
gennemsyn. Hvis medlemmerne spørger hvad dette eller hint har kostet – så får de et svar. 

D: Vi skal være lovlydige og moralsk uanfægtelige. Vi overholder lovgivningen, herunder skattelovgivningen. 

B: Finns forslag til procedurer rundsendes til bestyrelsen, og diskuteres først ved næste driftsudvalgsmøde. 

D: Der er en række opgaver der presser sig på: Vi skal have styr på banken, herunder nye underskrifter. Der 
skal indsendes selvangivelse til SKAT da vi utvivlsomt er skattepligtige. Det er bygningsdelen med 
erhvervsudlejning som forårsager det. 

D: Der skal opkræves skyldige beløb hos debitorerne. Der skyldtes per 31/12 kr. 140.000 fra medlemmerne. 
Hvis ikke folk betaler efter gentagne påmindelser må der skrides til eksklusion. Det kan være nødvendigt at 
bruge advokaten, men efter forudgående tilbud – vi skal vide hvad det koster at få pengene ind. 

D: Aktiviteterne er kun for medlemmer. Det blev diskuteret, hvornår man skal være medlem. F.eks. har der 
været en henvendelse fra en sejler fra en anden havn, der gerne vil sejle med på onsdagsbanen. Skal han 
være medlem? Ja – eller i hvert fald medlem af en klub i Aarhusbugten. 

D: Det er kun æresmedlemmer, der kan have gratis kontingent. Det skal være tydeligere, hvad de 
forskellige kontingentkategorier betyder. Der er et ønske om at gastemedlemskaberne skal gøres mere 
attraktive. Der kunne laves en reform af medlemstyperne. 

B: Finn undersøger, om Bådelauget har en bestyrelsesansvarsforsikring. Der er gennem Dansk Sejlunion en 
række forsikringer af trænere og frivillige. 

5) Opfølgning fra generalforsamlingerne 



D: Generalforsamlingen har bedt om at få nedsat et vedtægtsudvalg. 

B: Sten træder ind som formand for vedtægtsudvalget. Lars Beck og Erik Vang deltager også. Bestyrelsen 
foreslår foreløbigt desuden Per Juul, Rune Bolding Broberg, Eyvind Jensen og John Bork. 

D: Vedtægtsudvalget skal indsamle forslag og input, og være tovholdere på at skrive nye vedtægter. Det er 
vigtigt, at det ikke bliver til et lukket udvalg. Det er også muligt, at udvalget skal kunne supplere sig selv. 

D: Det blev præciseret, at gummibådene ikke ventes udlejet til trænere ved Worlds 2018, men skal 
benyttes i forbindelse med bådelaugets baneindsats. Desuden stilles både til rådighed ved en række 
stævner, for hvilket der betales honorarer. Der vil muligvis blive udlejet gummibåde i perioden op til VM, 
men da udlejningen vil være begrænset til perioden op til og ikke under stævnet, forventes der ikke stor 
aktivitet. 

D: Der bør være mere gennemskuelighed i gummibådenes økonomi. Det forventes, at de interne revisorer 
kigger på gummibådenes økonomi. 

D: Ungdomsafdelingen inviterer gerne interesserede ud for at se, hvordan tirsdags- og torsdagstræningen 
foregår, og hvordan gummibådene bruges. Allerede lørdag-søndag vil der ved Ice Cup være mulighed for at 
se hvordan det foregår, og igen ved påske. 

D: Der skal forbedres på lydkvaliteten. Der var mange, der ikke kunne høre hvad der blev sagt. Bestyrelsen 
skal lære at tale i en mikrofon. 

6) Info fra driftsudvalget siden sidst 

O: Arbejdet med at ansætte ny havnekaptajn pågår stadig. Kontrakt skal være skrevet inden månedens 
udgang. 

O: Finn Bruun kan køre kranen når bådene skal i vandet. 

O: Der er planlagt krankørsel til tiden efter påske. 

O: Anni er kommet tilbage. 

O: Der er ikke modtaget ny kommunikation fra Peter Klingsten ang. fakturaer. 

O: Der skal laves lejekontrakter på kontorerne. Der kigges på køkken til kontorlokalerne. Der kigges på 
mulighederne for at annoncere lokalerne. 

O: Der skal tages stilling til værftets fremtid. 

O: Udendørsmøblerne til restauranten bør opbevares indendøre om vinteren. Hvis man ser ting som det, 
kan man selv agere – enten ved henvendelse på kontoret, eller til forpagter. 

D: Der er et hul i vejen ind til bådelauget. Erik snakker med Villy om det. 

7) Nyt fra udvalgene 

O: De Grå Sæler har diskuteret HKH Prins Henriks bisættelse. De stiller forslag om, at afsende skrivelse til 
kongehuset med forslag om spredning af aske i Aarhus Bugt. 

B: Kontoret afsender skrivelsen. 



O: Nordeafonden har annonceret, at de udlodder 50 millioner kroner til projekter ved kysten. Det foreslås, 
at der søges om penge til færdiggørelse af vinterbadeprojektet. 

D: Der kan forventes et krav om en vis medfinansiering. Det kan være en budgetmæssig udfordring. 

B: Erik Vang skriver en ansøgning. 

8) Standerskifte og standerskiftefest 

O: Der er folk, der har meldt sig som festudvalg til en fest i forbindelse med standerskiftet. 

B: Festudvalget nedsættes med de, der har meldt sig til Sten. 

B: Prisen per person bliver 100-150kr. 

B: Bestyrelsen med påhæng er inviteret til spisning efter standerskiftet. 

9) Nyt fra Sailing Aarhus 

O: Der var bestyrelsesmøde mandag. Likviditetsbudgettet så fornuftigt ud. Der skulle ansættes en ny 
direktør. Egå Sejlklub vil dog ikke gå med til den indstillede model med hybrid kernekapital for royalties. 
Sailing Aarhus’ forretningsudvalg holder i skrivende stund møde med Egå Sejlklubs bestyrelse. 

B: Sune fremskaffer garantien fra Dansk Sejlunion for de lønudgifter, vi har afholdt. 

10) Næste møde / årshjul 

O: Næste møde er 10. april 2018. Starter 18:30, åbent bestyrelsesmøde med regnskabsgennemgang fra 
20:00. 

11) Evt. 

Intet. 


