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Referat af bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 

28.08.18 kl. 18:00 – 20:00 

Dagsorden: 

1. Velkommen v. formanden 
2. Dagsorden 
3. Status på økonomi 
4. Budget 2019, herunder budgetudkast fra de enkelte udvalg (jf. seneste ref.) og fremadrettet proces 
5. Info fra driftsudvalget 
6. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde (punkt 2, 4, 5, 6, 7) 
7. Medlemskaber - pris og gennemskuelige rettigheder og pligter 
8. VM 2018 og Havnens bidrag og fortjeneste. 
9. Vigtigt nyt fra udvalgene, kort 
10. Næste møde 
11. Evt. 

 
Mødedeltagere: 

Sten Schou Andersen (formand) 

Jesper Lund (næstformand) 

Finn Svendsen (kasserer) 

Birgitte Sauer (Fiskerne) 

Erik Vang (De grå Sæler) 

Oluf Grønkjær (Internationale stævner) 

Inger Hansen (Pigesejlerene) 

Steen Olesen (Jolleafdelingen) 

Sune Kjærgård (Kapsejladsudvalget) 

Allan Rundberg (havnekaptajn) 

Referent: Lone Sunde (revisor) 

 

Afbud fra: 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Lars Beck (Kajakker) 

 

I referatet er følgende markeret: Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

 

1. Velkommen v. formanden 
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O: Mødet var begrænset af at skulle sluttes kl 20 
 

2. Dagsorden 

B: Jesper blev ordstyrer 
 
 

3. Status på økonomi 

 
O: ´ 
Regnskab for ¾ år foreligger. Udgifter og indtægter er ikke fordelt jævnt over året, derfor skal det 
foreliggende regnskab tages med forbehold 
 

Kommentarer til punkter med væsentlige afvigelser ift. det budgetterede: 
 
Indtægter på stativer under budget. Udgifter på værksted over budget bl.a. er der forsvundet værktøj. 
Udgifter til løn 10% over budget, kan bl.a. forklares af personaleudskiftning. Rengøring af toiletter har 
været over budget, men er snart under kontrol. Indtægter udlejning af værft næsten som budgetteret, men 
der er kommet en del ekstra indtægter under VM. Måske kan halvdelen af værftet udlejes til en 
bådebygger. Indtægter på Lokale Nord under det budgetterede. 
 
Vedligehold: Mindre udgifter end budgetteret.  
 
Der ”mangler” 250.000-300.000 fra kontingenter 
 
Der er indkommet færre indtægter fra jolleleje og stævner. Bogføringen af facilitetstilskud fra Sailing 
Aarhus, er utraditionel, vil blive justeret. 
 
Der er et overforbrug på stævner og underforbrug på løn og diæter til trænere 
 
Sejlerskolen: Alfa er udskiftet med en PD, det kostede 10.000. Match 28 er til salg, der var budgetteret med 
en årlig indtægt på 5000 kr. 
 
Der er et underskud på gummibåde. Der er købt motorer for ca. 30.000 kr. mere end der er bevilget. En af 
gummibådene skal afhændes.  
 
Der er overforbrug til møder, især generalforsamling 
 
Der er budgetteret med en udgift på 230.000 til tab på debitorer. 
 
Overforbrug på advokat 
 
Overforbrug på IT, væsentligste årsag er udgifter til Zietwing.  
 
D: Zietwing er dyrt. Vi har været med i en opstarts- og udviklingsfase. Den tidligere bestyrelses 
formandskab har accepteret at betale for udvikling.  
 
B: Vi afventer om programmet efter de seneste udviklinger opfylder tilstrækkeligt mange af vores behov 
 
O: KBL har fået penge bl.a. fra friluftsrådet til sauna 
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B: Driftsudvalget undersøger muligheden for at etablere sauna. Muligvis vil en ”færdig løsning” være både 
billigere og bedre end de der hidtil har været overvejet. Det foreslås at der ses på organisationen af denne 
aktivitet. 
 
Et medlem og bådejer skylder kontingent og havneafgift for mere end 1 år. Det foreslås at medlemmet 
ekskluderes iht. paragraf 5.7. 
 
B: Medlemmet ekskluderes og der tages pant i hans bådplads. 
 

 
4. Budget 2019, herunder budgetudkast fra de enkelte udvalg (jf. seneste ref.) og fremadrettet 

proces 

 
B: De enkelte udvalg skal indsende forslag til budget for 2019 til kassereren senest 15. september. På næste 
bestyrelsesmøde skal det diskuteres om der skal laves en kontingentreform 
 

5. Info fra driftsudvalget 

 

DK Sejlsport: 

O: Jesper Lund og Allan Rundberg har holdt møde med DKSejlsport og indgået en aftale med ham om hans 
aktiviteter i havnen. KBL og restauranten har store fordele af DK Sejlsports aktiviteter på havnen. Årligt 
tiltrækker de 2500 erhvervsfolk.  
 
B: Aftalen med DKSejlsport blev godkendt.  
 
Badehotellet: 

O: Der er et godt samarbejde med forpagteren af Kaløvig Badehotel og Brasserie, Søren Dalhoff. Den tætte 
dialog og samarbejde fortsætter og der holdes en løbende kontakt med Søren Dalhoff.  
 
 
Havnen: 

O: Der er blevet ryddet op. Der iværksættes vedligehold af træværk. Låsen til slæbestedet er skåret op og 
en dyr motorbåd er stjålet. Der kommer ny miljøcontainer. Der arbejdes på forslag til saunaprojektet og på 
forslag til legeplads.  
 
D: Kunne man få ”sponsorlegeplads”. 
 
 
O: KBL er blevet udtaget til kontrol af Aarhus kommune, ift. om de tilskud KBL får er berettigede. 
 

6. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde (punkt 2, 4, 5, 6, 7) 

D: Blev besvaret under ovenstående.  
 

7. Medlemskaber - pris og gennemskuelige rettigheder og pligter 

Blev ikke nået. Forslag kan indsendes sammen med forslag til budget 
 

8. VM 2018 og havnens bidrag og fortjeneste. 

 
O: Ca. 30 medlemmer bidrog. Der forventet en indtægt til havnen.  
 
D: Indtægten bør blive synlig, f.eks. som tilskud til legeplads.  
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9. Vigtigt nyt fra udvalgene, kort 

 

O: Kapsejlads. Jon er ansat af Sailing Aarhus. Budgettet følges, undt. overforbrug til revision. Sailing Aarhus 
skal skaffe sponsorater.  
 
D: Vi kunne invitere Jon til et medlemsarrangement 
 

10. Næste møde 

 

O: 25.09.18 
 

11. Evt. 

D: Ved standerskifte bør vi ære vindere af VM o. lign. 


