
Referat af bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 

10. april 2018 kl. 18:30-21:45 

Lukket møde 18:30-20:00 

Åbent møde 20:00-21:45 

Dagsorden 

Lukket del 

1) Velkommen v. formanden 

2) Dagsorden 

3) Økonomi 

4) Info fra driftsudvalget, herunder personale 

5) Udestående sager fra 2017 

a. Regninger fra Peter Klingsten 

b. Hytte nr. 10 

c. Autocamper-plads 

d. Badeplatform 

6) Repræsentation af Kaløvig Bådelaug i Sailing Aarhus 

7) Vigtigt nyt fra udvalgene, kort 

8) Nyt fra Sailing Aarhus 

9) Næste møde 

10) Evt. 

Åben del 

1) Velkommen v. formanden 

2) Økonomi – fremlæggelse af kvartalsregnskab 

3) Info fra driftsudvalget siden sidst 

4) Udestående sager fra 2017 

5) Nyt fra udvalgene 

6) Standerskifte og standerskiftefest, havnens dag 

7) Nyt fra Sailing Aarhus 

8) Næste møde 

9) Evt. 

Tilstede: 

Jesper Lund (Næstformand) 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

Erik Vang (De Grå Sæler) 

Sune Kjærgård (Kapsejlads) 

Birgitte Sauer (Fiskerne) 



Steen Olesen (Joller og ungdom) 

Inger Hansen (Pigesejlerne) 

Oluf Grønkjær (Regatta) 

Lars Beck (Havkajak) 

Rune Broberg (referent) 

Under det åbne møde: 

Kommende havnekaptajn Allan Rundberg 

Yderligere ca. 10 medlemmer 

Lukket del 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

1) Velkommen ved formanden 

O: Sten har lagt sig syg. I hans fravær overtager Jesper rollen som ordstyrer, og byder velkommen ved 

mødet. 

O: Driftsudvalget har kigget på mødestrukturen, og der er fokus på, at flokken ikke skal ”møde sig selv 

ihjel”. 

2) Dagsorden 

B: Dagsordenen blev godkendt.  

3) Økonomi 

O: Finn gennemgik hovedpunkterne i regnskabet. Det har været meget snært at få et halvårsregnskab klar 

til d. 10.  Næste gang skal der nok være lidt flere dage til det.  Regnskabet er præget af, at der er indkrævet 

kontingenter og havneleje. Ellers har det seneste kvartal været roligt. 

D: Værft og kontorlokaler giver ikke de forventede indtægter. Det forventes, at den nye havnekaptajn går 

ind i opgaven. Oluf vil gerne agere sparringspartner. Lokalerne skal også gøres mere attraktive, herunder 

færdiggørelse af tekøkken. 

D: Zietwing blev kort diskuteret.  

B: Kasserer og intern revision kigger nærmere på systemet, og Zietwing tages op igen på et senere 

tidspunkt i bestyrelsen. Muligheden for PBS overvejes. 

D: Der er d.d. kr. 750.000 i restancer på havneleje. Der er ca. kr. 350.000 i restancer på klubkontingenter, 

og ca. kr. 240.000 i bådejerkontingenter. De første rykkere sendes i den kommende tid. Der vil blive 

informeret om processen. De, der ikke er tilmeldt med betalingskort, skal foreløbigt selv tage initiativ til at 

betale. 

B: Skyldnere vil efter rykkerne er udsendt ikke kunne få både i vandet. 

B: Der er tvivl om hvorvidt jolleleje er bogført korrekt. Steen og Finn undersøger nærmere. 



O: Bestyrelsens og driftsudvalgets dispositionskonti er brugt. Finn undersøger nærmere. De 3 

generalforsamlinger har kostet noget ekstra, og derfor er budgettet for generalforsamlinger overskredet. 

O: Advokatudgifterne har været store. Det dækker bl.a. over generalforsamlinger, samt løbende juridisk 

rådgivning. Der er løbende opfølgning på økonomien i driftsudvalget. 

O: Der er en tilgang på kr. 50.000 til Stativer 2017, som Finn undersøger nærmere. 

O: Tilgængelig likviditet er ca. tkr. 2300. 

4) Info fra driftsudvalget, herunder personale 

O: Der er blevet ansat en ny havnekaptajn. Der var 63 ansøgere til stillingen. Den nye havnekaptajn, Allan, 

starter 1. maj 2018. Havnekaptajnen indtræder som leder for havnens personale. 

5) Udestående sager fra 2017 

a. Regninger fra Peter Klingsten 

B: Regningerne vil ikke blive betalt. Bådelauget har modtaget juridisk rådgivning i denne forbindelse. 

b. Hytte nr. 10 

O: Punktet afventer, at Sten er tilbage. 

c. Autocamper-plads 

B: Torben og/eller havnekaptajnen undersøger forholdene omkring autocamper-pladsen. 

d. Badeplatform 

B: Torben og/eller havnekaptajnen undersøger forholdene omkring badeplatformen. 

e. Skattepligt 

O: Bådelauget har dispensation fra 2015, og skal derfor ikke indsende selvangivelse. 

B: Finn undersøger nærmere, og melder tilbage til bestyrelsen. 

6) Repræsentation af Kaløvig Bådelaug i Sailing Aarhus 

D: Oluf synes ikke regattaudvalget er tilstrækkeligt repræsenteret i forhold til Sailing Aarhus. Bådelauget 

har to pladser i bestyrelsen. Pt. Michael Vogelius og Sune Kjærgård. Sailing Aarhus taler dog også om at lave 

et udvalg bestående af klubbernes regattaudvalg. Der er generalforsamling i Sailing Aarhus 30. april. Vi 

ønsker at understøtte, at der laves gode arrangementer, og at bidrage til at holde hånd i hanke med 

aktiviteterne, økonomien og udbyttet af Sailing Aarhus. 

B: Sune, Oluf og Michael fordeler selv pladserne imellem sig, og melder tilbage til bestyrelsen inden d. 30. 

april. 

7) Vigtigt nyt fra udvalgene, kort 

O: Erik og en anden fra De Grå Sæler deltog i et møde i Hou om vinterbadere, og tilskud fra Nordea-fonden. 

Erik arbejder på en ansøgning om tilskud i den forbindelse. 

B: Ansøgningen sendes til Jesper og Sten til gennemlæsning, korrektur og afsendelse. 



O: Pigesejlerne har rekrutteret så mange ekstra, at der er blevet til en hel ekstra båd. De tager kontakt til 

Jens Villumsen med henblik på at leje en af klubbens både til sejladserne. 

8) Nyt fra Sailing Aarhus 

O: Der er ansat en ny sekretariatsleder (med titel som direktør). Sune fortalte om ansættelsen. 

9) Næste møde 

B: 26. juni 2018 kl. 19:00-21:45. 

10) Evt. 

Intet. 

 

Åben del 

1) Velkommen v. formanden 

Næstformanden bød velkommen til premieren på de åbne bestyrelsesmøder. Dagsordenen blev 

gennemgået. 

2) Økonomi – fremlæggelse af kvartalsregnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet for det seneste kvartal og halvår. 

Der er restancer på kontingent og havneleje, og derfor vil der blive rykket for betalingerne. Der blev 

efterspurgt en brugervejledning til Zietwing. Der blev spurgt til omkostningerne for bådelauget ved brug af 

Zietwing, sammenstillet med brug af PBS. Kassereren forklarede, at brug af PBS i alle tilfælde kræver brug 

af et system til administration. Kasseren kunne ikke på stående fod sammenligne priserne. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at der kun kan opkræves via betalingskort. 

Der er skyldnere, der har skyldt penge i flere år. Det vil blive undersøgt hvem og hvor mange det drejer sig 

om, og der vil blive taget personlig kontakt til skyldnerne. 

Det vil blive forsøgt at leje værft og kontorlokaler ud, så lejeindtægterne kommer på niveau med budgettet. 

Der blev spurgt til, hvordan lejeindtægterne for Badehotellet sammenligner med indtægterne fra den 

tidligere lejer. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der er stor forskel på aftalerne. Det er 

vigtigt, at bygningerne og restauranten bliver set som en attraktion ved havnen, og ikke som et problem. 

Bestyrelsen vil meget gerne have feedback på, hvordan restauranten fungerer, så der kan laves opfølgning 

med forpagteren. 

Der er blevet brugt advokatassistance, da bestyrelsen har villet sikre sig, at man er på den rigtige side af 

juraen. Det har været brugt på bl.a. en lønsag fra en tidligere medarbejder, to konkurssager, og håndtering 

af regninger fra Peter Klingsten. 

Handikaptoilettet er løbet op i en samlet pris på kr. 318.000. Det er ikke helt færdigt, da der mangler lidt el-

installationer. Prisen er beklagelig, men udgifterne er allerede afholdt. 

Der blev spurgt til, hvor meget der bliver arbejdet med fondsansøgninger? For lidt. Det er bestyrelsens 

ambition at gøre yderligere. 



Det blev efterspurgt, at der også kom budgettal i regnskabet. Det kommer med næste gang. 

3) Info fra driftsudvalget siden sidst 

Der er blevet arbejdet med at få ro på personalesituationen. Bådelaugets kommende havnekaptajn 

præsenterede sig selv: 

- Allan Rundberg 

- Bor i Studstrup 

- Har tre børn 

- Har været 10 år ved TDC 

- Senest 7 år ved AGF, med drifts af anlæg og foreningsarbejde, opkrævning af skyldnere m.v. 

- Har skrevet fondsansøgninger og lign. 

- Tager krankursus ultimo april/primo maj. 

- Døren står altid åben – kom og sig hej. 

 

4) Udestående sager fra 2017 

Der blev informeret om de udestående regninger fra Peter Klingsten, og om, at der vil blive søgt indhentet 

eventuelle udestående tilladelser til allerede etablerede anlæg. 

5) Nyt fra udvalgene 

De Grå Sæler: 

Erik Vang fortalte, at han og en anden af De Grå Sæler laver en fondsansøgning til færdiggørelse af 

vinterbadeprojektet ved Nordeafonden. 

Erik kunne desuden fortælle, at der vil blive holdt et foredrag i oktober om en kommende tur til Helgoland i 

april 2019. 

De Grå Sælers onsdagsmøde 11. april 2018 kl. 10:00 er forlagt til Aarhus Kommunes værksted ”Værkstedet” 

i Østergade. 

VM 2018 (og regattaudvalget) 

Oluf fortalte om sit ”Dream Team”, der er bådelaugets baneteam. Man stiller med 24 mand i 10 dage. Der 

mangler dog at blive fundet en dommerbåd. Det regner man med at løse! 

Vi er blevet opfordret til at melde ind på ølsalg på havnen i Aarhus. Der er mange penge til klubben i 

projektet, idét klubben modtager al overskuddet. Det vil kun være klubbernes boder, der sælger 

drikkevarer på arealet. Det er en overskuelig opgave, hvor det også er muligt at tilmelde sig til bare én dag. 

Man melder sig til hos Jens Villumsen. 

Man regner med at lave træningslejr i juli måned for VM-sejlere. I den forbindelse vil der blive stillet nogle 

pavilloner op. 

Volvo Ocean Race gæster Aarhus 22. juni 2018. Bådelauget stiller med 4 guard-både. 

6) Standerskifte og standerskiftefest, havnens dag 



Der er blevet nedsat et aktivitetsudvalg bestående af Gitte Horsbøl, Inger Stokkink og Erik Petersen. 

Udvalget har arrangeret standerskifte søndag d. 15. april 2018 

Kl. 14:30 er der velkomstarrangement for nye medlemmer i Kahytten. Samtidig vil der være stumpemarked 

ved gummibådsgaragen. 15:30 er der standerskifte med overrækkelse af vinterstanderen og tale ved 

formanden. 16:00-16:30 Præsentation af klubbens udvalg af aktiviteter 

16:30-17:30 præsentation af den nye havnekaptajn, og mulighed for samtaler med bestyrelsen 

17:30 Fællesspisning. Der er ikke krav om forhåndstilmelding. 

Der er også DH-måledag fra 10:00 til 17:00. Tilmelding påkrævet. 

Næste arrangement er 23. april 2018 om sikkerhed til søs. Der er online tilmelding. 

Pinseturen bliver arrangeret af Michael Krarup Nielsen sammen med 3 andre. Den er moderniseret lidt, 

bl.a. med en guidet tur rundt i Ebeltoft og harmonikamusik om aftenen, i samarbejde med Egå 

Motorbådsklub. Der bliver fortalt mere ved standerhejsningen. 

Der bliver holdt arbejdsdag på grundlovsdag, 5. juni 2018. Vi mødes til morgenmad, hvorefter der arbejdes 

rundt på havnen. Havnens personale har en liste med ting, der kan laves. Morgenmad og frokost inklusiv i 

deltagelsen. Der opfordres dog til at lave den næste arbejdsdag i en weekend. 

Der arbejdes også med arrangementer i forbindelse med De 2 Øer, De 3 Broer, Fiskernes fiskekalas, og et 

grillarrangement i efteråret. 

7) Nyt fra Sailing Aarhus 

Der har været meget ballade om Sailing Aarhus, og der florerer mange historier. Den korte udgave er, at 5 

af de 6 klubber i Sailing Aarhus ønsker at drive foreningen videre, idét man mener, at det kan gøres til en 

god forretning og et godt samarbejde. De stævner, Sailing Aarhus afholder når man ikke afholder VM, giver 

et overskud, som fordeles mellem klubberne. Samlet er der betalt over en million til medlemsklubberne 

over tiden. Der er ansat en ny direktør, og i mellemperioden har Sailing Aarhus været drevet af frivillig 

arbejdskraft. 

Spar Nord, der er sponsor for Sailing Aarhus, har tilkendegivet, at man ønsker at støtte klubberne med et 

mindre beløb. Det betyder, at der er mulighed for at søge op til kr. 5.000 til arrangementer for hver af 

klubberne. 

8) Evt. 

Der blev opfordret til, at der kommer jævnlig og struktureret nyhedsbrev fra bestyrelsen til medlemmerne. 

Bestyrelsen tager opfordringen med. 

Polaris Drabant Klubben laver fælles tilmelding til De 3 Broer, og laver en weekend ud af det. 

Der blev spurgt til hvor man finder referater på hjemmesiden? Der vil blive arbejdet på at gøre dem mere 

synlige. 

Ros til bestyrelsen for at holde et åbent arrangement. Klubben kommer tættere sammen ved at holde åbne 

møder. 

Næstformanden takkede for fremmødet. 


