
Referat af driftsudvalgsmøde i Kaløvig Bådelaug 

4. december 2018 kl. 17:30-18:30 

Dagsorden 

1) Velkommen v. formanden 

2) Status på drift og iværksatte initiativer 

3) Planlægning af generalforsamlingen 

4) Budget 2018/2019 

5) Næste møde 

6) Evt. 

Tilstede: 

Sten Schou-Andersen (Formand) 

Jesper Lund (Næstformand) 

Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 

Allan Rundberg (Havnekaptajn) 

Rune Bolding Broberg (Referent) 

Finn Svendsen (Kasserer) 

 

Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 

1) Velkommen ved Formanden 

O: Formanden bød velkommen. 

2) Status på drift og iværksatte initiativer 

O: Søren er stadig glad, underskrift af papirer er udskudt til d.d. for at driftsudvalget kan være tilstede. 

O: Udgravning til legeplads er blevet sponseret af Gerstrøm Entreprenører. 

O: Saunaen ankommer 5. december 2018. Kabler, strøm og vand er blevet fundet, og der er gravet ud så 

den kan stå vandret. Der er etableret udendørs badefacilitet. 

O: Stativet til at lave et opbevaringshus til jolleafdelingen er kommet hjem, så arbejdet kan sættes i gang. 

O: Vandtanken og kloakpumpen i den nye toiletbygning er underdimensionerede. Bruserens 

vandgennemløb nedsættes, så der faktisk kan tages et fornuftigt bad. Ny kloakpumpe koster ca. kr. 20.000. 

O: Af sikkerhedsmæssige årsager bliver der ikke kørt kran i weekenden fremadrettet. Det er for svært at 

sikre omgivelserne. Der vil blive kigget nærmere på de sikkerhedsmæssige forhold omkring kørsel med kran 

og løftevogne. 

O: Der er pt. ingen forsikring på mastekran og den blå kran. Der vil blive krævet underskrift af 

ansvarsfraskrivelse ved brug af kranerne. 



3) Planlægning af generalforsamlingen 

O: Der er ikke kommet andre kandidater til generalforsamlingen end de af bestyrelsen indstillede. 

O: Der er indkommet et forslag til etablering af en pontonbro. 

4) Budget 2018/2019 

O: Driftsudvalget planlagde præsentation og drøftelse af budgettet. 

O: Budgettet som det ligger er en videreførelse af det mandat, driftsudvalget er valgt på. 

5) Næste møde 

O: Næste møde er 11. december 2018 kl. 17:30. 

6) Eventuelt 

O: Intet. 


