
Referat af driftsudvalgsmøde i Kaløvig Bådelaug 

6. november 2018 kl. 17:30-20:00 
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Tilstede: 
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Jesper Lund (Næstformand) 
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Rune Bolding Broberg (Referent) 

Afbud: 

Finn Svendsen (Kasserer) 

 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

1) Velkommen ved Formanden 

O: Formanden bød velkommen til driftsudvalget, og informerede om, at kassereren er på ferie. 

2) Status på drift og iværksatte initiativer 

O: Allan gennemgår forsikringerne og hjemtager nye tilbud. 

O: Sagen, om et medlem der skulle have overfaldet et andet medlem, har været i retten og afventer 

domsafsigelse. 

O: Der er en forsikringssag om en båd, der har været sat forkert i vinterstativ og er blevet skadet. Både 

sættes i stativerne på ejers ansvar, og skader dækkes af ejers kaskoforsikring. 

O: Optagning af både kører planmæssigt. 



D: Der har tidligere været en praksis hvor optagning af både efter 1. december kostede kr. 1.000 i gebyr på 

grund af omkostningerne til opstart af kran m.v. Det er også en mulighed, at begrænse optagning af både 

udenfor ”sæsonen” til f.eks. alene at foregå om onsdagen. 

B: Gebyret på kr. 1.000 for optagning af både i perioden 1. december – 1. marts bevares. 

B: Aflønning af trænere omlægges til at gå igennem bådelaugets lønsystem på baggrund af anmærkning fra 

revisionen. 

B: Personalet holder julefrokost, samt gives julegaver. 

O: ”Marselisborg” er fjernet fra arealet bag vinterpladsen. 

O: Der mangler lys i molefyrene. 

a. Nøglesystem 

O: Der er blevet skiftet låse til et nyt system. Nøglerne kan kodes til kun at kunne åbne bestemte låse, 

ligesom det kan aflæses, hvilke nøgler der har åbnet en lås. 

B: Der betales kr. 500 i depositum per nøgle, hvilket dækker udgifterne. Lønnet personale betaler dog ikke 

depositum. Udvalgsformænd betaler ikke depositum, men dækker udgifterne ved bortkomst eller 

manglende aflevering når der skiftes ud på posten. 

B: Den frit tilgængelige nøgle i jollernes grejrum fjernes. 

O: I baderummet benyttes personlig nøgle, som kan fjernes efter aktivering, hvorefter badet virker ½ time. 

b. Havneudvidelse 

O: Der er kommet tilbud på en udvidelse af havnen på kr. 917.000. Det drejer sig om 12 pladser samt ca. 

3000 tillægscentimeter. Salg af pladser samt tillægscentimeter vil kunne indbringe op til kr. 960.000. 

D: Der skal være sikkerhed om financieringen inden Bådelauget binder sig til investeringen. 

D: Forslaget præsenteres for generalforsamlingen med bestyrelsens anbefaling, med beskrivelse af 

præmisser og risikohåndtering. 

B: Der laves en gennemgang af økonomien til nærmere diskussion. 

c. Materialeskur 

O: Jolleafdelingen bygger selv et materialeskur på en eksisterende ramme, der har været bestilt til 

konstruktion af sauna. Det møder stor ros fra driftsudvalget. 

d. Sauna 

O: Der graves ud til sauna, så denne kommer i niveau. Der er fundet bruser, der kan køre hele vinteren. 

O: Saunaen leveres ultimo november eller primo december. 

O: Samme nøglesystem som resten af havnen, med personlige nøgler. 

O: Erik Vang har på eget initiativ skaffet en ekstra donation til finansiering af saunaen! 

3) Budget 2018/19 



O: Den interne revisor præsenterede det opdaterede budget. 

O: Investeringsbudgettet blev diskuteret. 

4) Planlægning af generalforsamlingen 

D: Driftsudvalget diskuterede dagsorden, forslag samt egnede kandidater. 

O: Bodil Bach, Bådelaugets advokat, indstilles som dirigent. 

5) Næste møde 

? 

6) Eventuelt 

B: Ombygning af jollehuset: Vi byder ind med et nyt projekt, hvor vi ikke udvider ind i hus 7, men i stedet 

benytter pengene til både at tilgodese kajakker og joller. 


