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INDLEDNING

Hvorfor en udviklingsplan for havnen
Vores medlemmers ønsker og behov for aktiviteter ændrer sig over tid – heldigvis.  
Vores drømme om aktiviteter sammen og på vandet ændrer sig, ligesom behovet for faciliteterne 
på havnen ændrer sig. Bådene ændrer sig i størrelse, ligesom konkurrencer og bådklasser er under 
forandring mv.

På samme måde ændrer vores behov for infrastruktur, faciliteter og bygninger sig. Klubben har der-
for en helt central opgave med og pligt til at sikre, at vores faciliteter, f.eks. broer, kran og bygninger 
bliver vedligeholdt og udvikles i takt med medlemmernes forventninger og behov.

En anden ikke uvæsentlig faktor, som forudsætter et fælles billede af den nuværende status og en 
mere langsigtet planlægning, er vores økonomi. Med status- og udviklingsplanen er det vores ambi-
tion at udvikle et værktøj, som giver klubben muligheder for at træffe gode, langsigtede og solide 
beslutninger både aktivitetsmæssigt og økonomisk. Det er vigtigt at vide, hvad de enkelte afdelin-
ger gør i dag og gerne vil fremadrettet, så store og nødvendige omkostninger/investeringer ikke 
kommer bag på os. 

Planer er vigtige og retningsgivende – men de skal naturligvis ikke gå hen og blive en spændetrøje 
for nye initiativer. Så planer skal efterses og justeres hvert år. Der har driftsudvalget, bestyrelsen 
og havnens medarbejdere en vigtig rolle. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne 
gennem deres repræsentanter i bestyrelsen undervejs i tilblivelsen af status- og udviklingsplanen 
har haft mulighed for størst mulig indflydelse på indholdet. 

I sidste ende skal generalforsamlingen træffe de mere overordnede beslutninger for Kaløvig Både-
laugs udvikling og investeringer. Status- og udviklingsplanen skal betragtes som en slags første-
udgave, hvor der sikkert er indhold og overvejelser, vi ikke har fået med – det kan der justeres på i 
en kommende udgave.
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A. MEDLEMSTAL

Medlemsudvikling – Kaløvig Bådelaug 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aktive 598 632 641 618 622 636 680

Gast 47 68 56 58 53 46 326

Samlever 57 59 57 50 54 49 79

Forældre 1 3 4 3 2 4 7

Junior 54 64 54 48 43 24 34

Optimist 30 28 32 35 37 32 49

Kajak 31 45 47 42 43 47 49

Senior jolle    12 11 6 2

Æres-
medlemmer

1 1 2 2 2 2 3

I alt: 819 900 893 868 867 846 1229
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Antal bådpladser i havnen – faste og lejede 
Der er pt. 478 pladsejere og 80 lejere. 
Flere pladsejere (”pladsejer uden båd”) kan  have en plads, som så lejes af en af de 80 lejere. 
Samtidig kan flere pladsejere have flere pladser (november 2019, 4 stk.). 

Antal både – køl- og motorbåde, samt småbåde
I havnen har vi pt. 491 køl- og motorbåde, samt 34 småbåde i Lagunen. 

Antal m2 under tag 
I løbet af vinteren 2019-2020 bliver samtlige oplysninger i BBR-registeret gennemgået, så vi sikrer, 
at det er korrekte og opdaterede data.

Bygninger og projekter de seneste år 
Der er de seneste år opført masteskure, 10 grejhytter, vognly, toilet/handicaptoilet, solceller, varme-
pumper, autocamperparkering, maritim legeplads, sauna og badefaciliteter, kontorfællesskab, 
container til grej, masteskur (jollesejl) mm.
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B. DE FYSISKE RAMMER

Arealudnyttelse 
Nedenstående oversigtskort viser placering og anvendelse af havnens bygninger/anlæg.

1. Parkering – klubbens  
trailere

2. Autocamper P-plads
3. Slæbested
4. Toilet og badebygning
5. Fiskeskure
6. Toilet, Kahytten, Garage
7. Masteskur
8. Kajakhus

9.   Vognly
10.   Gummibådsgarage
11.   Havnebolig
12.   Kontorfællesskab
13.   Værft, værksted og lager
14.   Badebro og sauna
15.   Hus 2 + 3
16.   Hus 4 + 5 + 6
17.   Havnekontor

18.   Restaurant
19.   Hus 7
20.   Jollehuset
21.   Dommertårn
22.   Toilet + omklædning og    

  sauna
23.   Maritim legeplads
24.   3 x grill-hytte
25.   Toilet
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Havnens bygninger: anvendelse og ønsker om forandringer 

Administration
Består af forkontor, hvor medlemmerne møder Havnekaptajnen Allan Rundberg og Anni Kristian-
sen, og ”bagkontor”, hvor havneassistent Jens Christian Worm Gotfredsen og klubmedarbejder 
Jens Villumsen holder til, samt en personalestue.

Jollehus 
I Jollehuset findes plads til 26 personer placeret ved langborde og 18 personer i det tilstødende lo-
kale, som er lavet i 2012 og 2014. Desuden findes køkkenfaciliteter, et mindre kontor og lagerrum. 

I sejlsæsonen holder Pigesejlerne også til i Jollehuset. I vinterhalvåret benyttes jollehuset af sejler-
skolen til undervisning (teoretisk navigation).

Der ønskes en forandring af Jollehuset. Der er bevilliget penge til ombygningen af Aarhus Kommu-
ne, Sport & Fritid. Byggeansøgningen kan p.t. ikke endeligt behandles af Aarhus Kommune, før KBL 
har fået opdateret havnens BBR data.

Dommertårn
Dommertårnet benyttes af kapsejladsudvalget og Pigesejlerne samt ifm. stævner og klubbens tra-
ditionelle kapsejladser, fx De 2 Øer og De 3 Broer. Tårnet trænger til vedligeholdelse og udskiftning 
af termoruder. Tilbud er indhentet og er en del af den almindelige vedligeholdelse.

Gummibådsgarage
Gummibådsgaragen benyttes til opbevaring af klubbens gummibåde samt kapsejladsgrej. 
Desuden står Kaløvig Bådelaugs højtryksrensere her (2 stk.). Højtryksrenserne lånes ud til klubbens 
medlemmer i forbindelse med bådoptagningen og almindelig vedligeholdelse.

Værksted
Benyttes af havnens personale til den daglige drift.

Træværksted/garage
Benyttes af havnens personale som savværk, lager, træ- og metalværksted mv.
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Garage
112 m2 benyttes som garage til havnens vognpark.

Grill hytter x 3
Grillhytterne benyttes af klubbens medlemmer og gæstesejlere. På ønskesedlen står nye læsejl.

Masteskur
Anvendes til opbevaring af medlemmernes master. Der betales separat for anvendelse.

Værksted for medlemmer
Flere medlemmer har givet udtryk for behov for en overdækket arbejdsplads til forskelligt 
vedligeholdes arbejde af båd og udstyr. Arbejdsbord – strømudtag mv. Der arbejdes med mulig 
indretning, placering og budget for etablering heraf.

Maritim legeplads
Opført i og indviet ved standerskiftet den 26.oktober 2019. Benyttes af klubbens medlemmer (børn 
og børnebørn) og havnens samt Kaløvig Badehotels gæster. Bænke er ”sponseret” af medlemmers 
arbejde ved VM 2018. Opsætning er delvist sponseret af entreprenør.

Kahytten
I Kahytten findes plads til max. 28 personer placeret ved 2 langborde og 2 runde borde. Det sidste 
runde bord bliver ofte brugt til at stille buffet/mad frem på. Der foreligger forslag om ny indretning 
af lokalet samt udvidelse af terrasse med frivilligt medlemsarbejde.

Kajakhuset, skurvogn og containere
Består af kajakhus, skurvogn til grej og 5 containere til klubbens og medlemmernes havkajakker.

Toiletter og baderum
Vi har fire steder på havnen, hvor der er toiletter. To af stederne med bad. 
Vores nyeste og pæneste toilet og bad ligger ved havnens begyndelse. 
Bygningen, som er handikapvenlig, stod færdig i 2018. Herudover har vi toiletter og bad ved Kahyt-
ten, ved omklædning og baderum (ved restaurationsbygningen) og toiletter på Øen. Disse stammer 
fra havnens oprindelse i 1984 og er opdateret i 2012. 

Efter mange års brug er bygninger og faciliteter noget slidte, men dog ikke mere, end at de stadig 
er brugbare. Farverne er mørke og ikke tidssvarende.
Baderum, toiletter og omklædning (ved restaurationsbygningen) bør generelt opdateres/renoveres 
– ikke mindst da de bruges ofte og er vores ansigt udadtil ved stævner og gæstesejlere. 
Der er indhentet tilbud på renovering og opdatering af baderum, toiletter og omklædning (ved 
restaurations bygning).

Sauna, badebro og vinterbadere
Sauna og badebro benyttes af havnens medlemmer samt Badehotellets og medlemmernes gæster 
(disse mod betaling via Mobile Pay). Sauna og badebro er en stor succes. 

Det er svært at sige præcis hvor mange, der er brugere af sauna og badebro. Vi ved hvor mange 
(ca. 200), der har vinterbadermedlemskab. Vi ved også hvor mange, der har nøgle til saunaen, 
men samboende har ikke nødvendigvis en nøgle hver. På hjemmesiden findes reglerne for brug af 
sauna en. De er også ophængt ved indgangen til saunaen. 
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Udlejede bygninger

Restaurant
Hele restaurationsbygningen inkl. sal 1, 2, 3 og 4 er pt. udlejet til Kaløvig Badehotel & Brasseri ved 
Søren Dalhof. Vinduespartiet mod nord skal udskiftes hurtigst muligt, da det regner ind og i læng-
den vil det beskadige det nyetablerede gulv i de store sale.

Værelser
KBL har 22 værelser (i alt 48 sengepladser) og administreres af Kaløvig Badehotel & Brasserie. 
I løbet af de sidste par år er værelserne blevet færdigrenoverede og ”maritimt” indrettede i overens-
stemmelse med aftalerne med lejer.

Havnebolig
Ca. 80 m2 helårsbeboelse med lille have. Er pt. udlejet til Jens Villumsen.

Værft
Værftet er udlejet til BådReparation.dk ved Jesper K. Petersen. Værftet trænger til udskiftning af 
termovinduer, da de alle er punkterede (almindelig vedligeholdelse).

Grejhytter
10 grejhytter, der udlejes til medlemmer til opbevaring af grej. Pt. er der 15 på venteliste.

Fiskeskure
Består af 15 skure, der udlejes til havnens fiskere til opbevaring af grej. Skurene trænger kraftigt til 
maling og vedligeholdelse – arbejdet er påbegyndt i efteråret 2019.

Kontorfællesskabet
Kontorfællesskabet har 8 kontorpladser samt lille køkken og møderum. Pt. er de 6 kontorpladser 
udlejet.
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Havneanlæg 2020-2030

Broerne 
Se oversigtsplan på side 7. 
Pæle og kajanlæg skal efterses af dykker i vinteren 2019/2020. Herefter udarbejdes en kort og 
langsigtet vedligeholdelses-/renoveringsplan.

Kranfundament
Kranfundamentet passer ikke til nuværende kran og bør udvides med en meter i bredden (og fuld 
længde). Der benyttes på nuværende tidspunkt en løsning, hvor kranens tryk fordeles med en 
metal plade. Der er indhentet tilbud, og det indgår i investeringsplanen.  

Ydermoler
Ydermolen skal inden for de næste 2-5 år have fyldt sten på den nordlige halvdel. Fyret på yder-
molen skal ligeledes hæves, så det kommer i niveau med det andet fyr. Der er indhentet tilbud fra 
entreprenør.

Københavnerspuns
Spunsen langs bro 1 – strækkende fra kranfundament til lagunen – var faldet sammen. Arbejdet er 
derfor udført efteråret 2019. Udgiften er afholdt i 2018/19 regnskabet.

Isætningsfaciliteter 
Der forefindes 3 slæbesteder, en selvbetjeningskran og en mobilkran, der betjenes af havnens per-
sonale. Der er forslag om justering af slæbested til større både – herunder også betalingsanlæg.

Kraner x 3 
Havnen råder over en mobilkran, en mastekran og en selvbetjeningskran.

Tankanlæg 
Tankanlægget består af tanke og standere (benzin/diesel). Betalingsstanderne skal udskiftes i 
2021 for at leve op til div. betalingssikkerhedskrav. Tankene skal udskiftes i 2023. Tilbud er indhen-
tet. Olietanke skal udskiftes i 2024.
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C. KLUBAFDELINGER
Status og fremtidsperspektiver
Medlemstal – Beskrivelse af aktiviteter – Udviklingsplaner og ønsker – herunder økonomi.

Jolleafdelingen

Medlemstal
83 aktive betalende ungdomssejlere. 

Udvikling 
Afdelingen oplever et stigende antal og aktiviteter (2019). F.eks. 
• ca. 60 deltagere til fællesspisning i jollehuset 2 gange om ugen efter træning (2019).
• 23 Kaløvig-sejlere + deres forældre, søskende og gæster deltager i den årlige Tunølejr (2019).
• Fra Påskelejre afholdt i Kaløvig Havn til deltagelse i Lake Garda Meetings.
• Fra mange Europajolle-sejlere i Kaløvig til, at de fleste af disse Kaløvigere træner inde ved  

Aarhus Internationale Sejlsportscenter – et generelt tema, som KBL skal forholde sig til, når 
udelukkende Optimist og Zoom bliver tilbage i havnen.

• Fra ICE Cup og ICE Camp i Kaløvig Bådehavn til Kaløvigs brug af verdensklasse-faciliteterne 
ved Sejlsportscentret på Aarhus Ø.

• God presseomtale
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Hvad går rigtig godt?
Højt aktivitetsniveau, mange sejltimer, træningsaftener, kapsejladser, lejre. Samarbejde med andre 
sejlklubber i og omkring Aarhus (Aarhus, Egå, Solbjerg, Nappedam til dels). Stævner og lejre rundt 
om i Danmark og udlandet. 

Tirsdag og torsdag kl. 17-20: Skippermøde før og efter træning. Fællesspisning efter træning.

Sommersæson: Maj til oktober (fra påskeferien til efterårsferien)
Vintersæson: Weekends (lejre), Julesejlads. F.eks. bowlingtur

Resultater i verdensklasse: fx unge sejlere i Kaløvig Cobras, der vandt bronze i Sailing Champions 
League 2019, adskillige topplaceringer til VM, EM og andre stævner i jolleklasser som optimist, 
Zoom8, Europa, Nacra-katamaraner, 29er m.fl.

Forældreopbakning – går godt!
Isætning/optagning af joller og gummibåde. Brovagt. Madlavning. Vedligehold af joller og grej. 
Altid forældrekaffe på kanden. Sociale arrangementer, fx MTB når børnene sejler eller sammen 
med børnene osv.

Stævner og arrangementer – går godt!
Gode begynder-stævner: Marselisborg Cup (juni). Vestindien Cup, Skanderborg Sø (august). 
Horsens Fjord Cup (august/september). Neptun Cup, Vejle (september/oktober)

Arrangementer/lejre: Sommerferie sejlads i Kaløvig. Tunø sommerlejr – Aarhusklubbernes fælles 
åbne sejlerlejr. Lake Garda Meetings og sejladser rundt om i verden. Zoom EM og rangliste-stævne 
afviklet med succes i Kaløvig, fx i foråret 2019.

Udfordringer
• At skaffe trænere til Optimist A+B grupperne. Vi har mange virkeligt gode trænere og forældre-

opbakning men også en naturlig udskiftning pga. fx flytning, uddannelse osv.
• Work-flow’et ved indmelding af nye medlemmer er for kompliceret – kunne det være på mobil 

platform: www.kblsail.dk/blivmedlem?
• Info-flow’et mellem medlemmer og til nye medlemmer er svært – foregår i praksis bl.a. i en 

lang række FB-grupper, men Facebook er ej altid overskueligt og optimalt.
• En del sejlere falder fra efter optimist-jollen. Vores store udfordring er at fastholde de ældre 

sejlere i klubben/træning i Kaløvig. Det nye sejlsportscenter er spændende for storjollesejlerne, 
og så længe de bedste sejlere er tilknyttet dette på elite- eller talent-niveau, er det svært at få 
dem til Kaløvig og træne i det daglige. Det har desværre den afledte effekt, at de næst- og tredje 
bedste ej heller kommer til træningen. Kunne vi fastholde dem i tomands-joller eller?

Planer for de kommende år
• At klubben fortsat har joller, man kan låne og leje.
• Kunne godt ønske os mere tidssvarende omklædnings-faciliteter med nemmere adgang til 

varmt bad og bedre standard omkring sæbe/toiletpapir osv.
• At ungdomsaktiviteterne kan forankres fx i et aktivt sportsbåds-miljø med videreførelse af 

fællesskaber og venskaber. Pt. bl.a. via flot deltagelse af Zoom-jolle sejlere også fx i onsdags-
sejladser i B/One og ved deltagelse i fx 3broer.dk kapsejladsen.

Økonomi
I budgettet for 2019/2020 ønsker vi, at der afsættes penge til en ny motor. Den ældste – en Honda 
fra 2010 – er slidt op og ustabil. Andre ønsker er fremsat til KBL´s investeringsplan for 2019-2020.
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Pigesejlerne

Medlemstal
Vi er i år 10 tilmeldte sejlbåde og knap 40 kvinder fordelt på disse både. To af bådene er Match 
Racere lejet af henholdsvis klubben og DK Sejlsport. 

Hvor mange af deltagerne, der er medlemmer, har vi ikke overblik over. En del er samboende med 
pladshavere/aktive medlemmer. Andre har børn i jolleafdelingen og har derfor muligvis forældre-
medlemskab.

Vi opfordrer til, at man melder sig ind som gast, hvis man ikke har andre medlemskaber.

Udvikling
For et par år siden var deltagerantallet faldende, men vi har i de sidste år mærket en øget interesse. 
Flere har tilmeldt både, og flere har meldt sig som gaster. 
Vi er således fordoblet i både antallet af både og kvinder. Vi har ligeledes oplevet, at gennemsnits-
alderen er faldet. Vi er nu ikke kun gråhårede kvinder.

Tidligere mødtes Pigesejlerne kun på mandage i foråret og efteråret. I de seneste år har vi indført 
en tradition, hvor vi nu i løbet af vinteren mødes til nytårskur. 
Vi har en frokosttur i foråret, hvor vi en søndag sejler et sted hen og spiser medbragt mad. 
I september sejler vi til havnefest på Tunø.
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Hvad går rigtig godt?
Vi lægger vægt på, at vi både skal sejle kapsejlads, hele tiden blive bedre til det, passe på hinanden 
og samtidig have det sjovt.

Så vidt vi ved, er vi den sidste klub i Aarhusbugten, som stadig arrangerer kapsejlads for kvinder.
Efter sejladserne mødes vi i Jollehuset. Her skiftes vi til at sørge for kaffe/te, brød og kage. De to 
sidste sæsoner, har vi været så heldige at få nogle mænd til at stå i dommertårnet for os. Det er 
vi meget taknemmelige for. Det betyder, at alle tilmeldte både kan komme på vandet – også når 
de har dommertjansen. Desuden er mændene gode til at komme med konstruktiv kritik, så vi for-
håbentlig kan blive bedre kapsejlere.

Tidligere mødtes vi i Kahytten, men efter aftale med Jolleudvalget mødes vi nu i Jollehuset. Vi sæt-
ter stor pris på at være tæt på dommertårnet og have adgang til et godt køkken.

Udfordringer 
Udfordringen er nu, at vi er blevet så mange deltagere, at det kniber med pladsen. Både i Jollehuset 
og i Kahytten er akustikken en udfordring for os. Og ja, der bliver snakket en del, når vi mødes efter 
sejladserne – og det vil vi blive ved med. Det er en del af at være Pigesejler.

Vi håber meget, at klubben/vi i den nærmeste fremtid kan råde over et klublokale, som kan rumme 
alle pigesejlerne på én gang. 

Vi får stadig en del henvendelser fra kvinder, som ønsker at deltage som gaster. Det kan knibe med 
at skaffe gastepladser nok, men som regel lykkes det at få fordelt alle nye gaster. Men vi kunne 
stadig tænke os at få flere skippere og både.

Planer for de kommende år
1. Vi vil godt være tydeligere repræsenteret på KBL’s hjemmeside. Vi er placeret under Sejlsport. 

Men vi har et ønske om at få vores egen ”bjælke”, da vi gerne vil gøre opmærksom på vores 
afdeling. Vi mener, vi har et særligt tilbud, da vi lægger vægt på både kap sejlads, at blive bedre 
til kapsejlads, og at vi har et socialt fællesskab.

2. Vi vil gerne have flere både og skippere til at deltage.
3. Vi vil gerne have flere yngre deltagere med for at sænke gennemsnitsalderen og på den måde 

sikre, at der fortsat er et tilbud om sejlads, hvor kvinder kan møde andre kvinder med interesse 
for sejlads og socialt samvær.

Hvad kræver det, som vi selv kan gøre?
• At vi får gjort opmærksom på vores eksistens både i klubben og uden for klubben.
• At vi får oprettet et sejlerskolehold, som kan deltage i Pigesejladserne. Gerne med en kvindelig 

instruktør.
• At etablere et bindeled fra ungdomssejlerne til Pigesejlerne

Hvad kræver andres medvirken?
• oprettelse af en Pigesejler ”bjælke” på hjemmesiden.
• oprettelse af sejlerskolehold, evt. hjælp til at finde instruktør.
• nogen, som vil være bindeled fra ungdomssejlere til Pigesejlere.

Økonomi
Det er sjældent, at vi bruger hele det beløb, som er bevilliget i klubbens budget. Vi har et mindre 
tilmeldingsgebyr pr. person for deltagelse i Pigesejlads. Gebyret går til kaffe/te og forplejning ved 
særlige arrangementer. Vi har ikke yderligere ønsker til budgettet. 
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Kapsejlads-folkene 

Medlemstal
Kapsejlads-folkene har ikke et selvstændigt udvalg. Men vi er 28 tilmeldte både i år.

Udvikling
Som sådan er der ikke så meget udvikling i vores aktiviteter, vi arrangerer onsdagskapsejladser og 
3 broer.

Hvad går rigtig godt?
Afviklingen af sejladserne, beregning af resultater og ikke mindst kommunikationen heraf er 
væsentligt forbedret med udviklingen af vores nye system, Sailtiming. Ligeledes havde vi et pænt 
deltagerantal til 3 broer, 39 både var tilmeldt, hvilket kun er to færre end rekorden i nyere tid.

Udfordringer
Faldende deltagerantal i onsdagssejladserne. Gennemsnitsalderen er høj blandt bådejerne, der 
sejler med, og vi har svært ved at lokke nye sejlere med. Vi mangler også lidt marketingkompeten-
cer i udvalget. Samtidigt er det også de samme ”Tordenskjolds soldater”, der engagerer sig i det 
frivillige arbejde.

Planer for de kommende år
Onsdagsbanen: Vi vil gerne op på 50 tilmeldte både.
3 Broer: Vi vil gerne have endnu flere deltagere, og måske udvide med SUP, kajak, surf/kitesurf eller 
andre vandsportsaktiviteter. Og herunder løfte stævnet op i Sailing Aarhus Regi, men selvfølgelig 
stadig afviklet af/i Kaløvig. 
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Hvad vil vi gerne udvikle/gøre anderledes?
1.  Vi vil gerne være bedre til at videreformidle kapsejladsens lyksaligheder til ikke kapsejlende  

 og være gode til at modtage nye kapsejlere. 

2.  Vi vil gerne være bedre til at markedsføre 3 broer til en bredere kreds. Det er i høj grad de  
 samme deltagere, der vender tilbage år efter år.

Hvad vil det kræve?
Ad. 1:  At vi finder bedre og mere moderne måder at kommunikere. Tænk video, sociale medier 
 osv., så vi kan få de yngre målgrupper med. At vi f.eks. får en drejebog over, hvordan vi  
 ”onboarder nye kapsejlere”. Og at vi bliver bedre til at tage nye gaster med, så folk kan få 
 smag for det. Det kunne også være en mulighed at oprette et eller flere kapsejlerskolehold, 
 i samarbejde med Sejlerskolen, men det består der naturligvis også logistiske udfordringer.

Ad. 2:  At vi langt tidligere går i gang med at arbejde seriøst med at udvikle og planlægge 3 Broer, 
 end vi gør nu. Hvor det lidt bliver venstrehåndsarbejde, fordi vi alle har mange andre ting at 
 se til også. Det kræver også flere frivillige i klubben, der ønsker at involvere sig.

Økonomi  
Vi sætter en ære i at være selvfinansierende i Kapsejladsudvalget, og det regner vi med fortsat at 
være.
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Kajakafdelingen

Har i sejlsæson 2019 fået 13 nye medlemmer og tæller nu i alt 49 medlemmer.

Kajakafdelingen råder over: 
• 13 sødygtige kajakker
• 6 som er under reparation

Ønsker bl.a.
• 1 kajak til handicapsejlads (har tilsagn om 25 % tilskud fra Friluftsrådet)
• 2 nye kajakker til erstatning for 2 andre, som ikke kan repareres.

Vinterbaderne 

Vi har haft en fantastisk start på vinterbadeklubben og med mere end 200 medlemmer og over 
160 betalende gæster, er økonomien særdeles god. Selv med rengøring, elforbrug og en fornuftig 
afskrivning hænger den nye aktivitet rigtig godt sammen.

Placeringsmæssigt findes der formentligt ikke bedre steder i landet, som med sauna panorama-
udsigt samtidigt giver adgang direkte til bugtens klare vand.
Vinterbadeklubben er ligeledes mødested på tværs af klubbens andre grupperinger og er derved et 
aktiv for vores fællesskab.
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De Grå Sæler

Vi er pt. 30 ældre sejlere, som er medlemmer af Kaløvig Bådelaug. Vi er alle pensionister.

Karakteristisk for De Grå Sæler er, at vi stadig ønsker at opretholde en tilknytning til havnen og 
sejlermiljøet. Vi har vilje til at yde en indsats for klubben. At være med i gruppen er både sjovt og 
givende – både når vi fællesskab løser praktiske opgaver for hele klubben – og når vi hygger os 
med en sildemad, en øl eller en kop kaffe og en uformel snak. 

Hvad laver vi?
• Reparationsarbejde af særlig karakter og efter aftale.
• Hjælper hinanden med klargøring af både, når de skal på land eller i vandet efter mottoet 

”længst muligt i egen båd”.
• Fællesspisning onsdage klokken 12.00.
• Fælles ture til forskellige udflugtsmål.

Ønsker du at være i dette fællesskab, og opfylder du ovenstående betingelser, kan du blot møde op 
på onsdage klokken 12.00 i klubbens klubhus Kahytten.

Lokalet
Generelt er lokalet upraktisk og utidssvarende indrettet. Møblerne er gamle og upraktiske. Der 
trænger til at blive malet og i mere lyse farver. Med en bedre indretning og ny møblering forventer 
vi, at vi kan huse +50 personer. Kahytten kan med store fordele ændres til at blive fælles klublokale 
– og ikke blot lokale for ”sælerne.”

Der er afleveret forslag/tegning/økonomi til ny indretning – herunder også en udvidelse af terrasse 
fra små 20 m2 til 44 m2.  
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Kaløvig Fiskerne

Fritidsfiskerne i Kaløvig Bådelaug består af ca. 30 aktive medlemmer.
Inden for de senere år er der kommet flere nye medlemmer til. Men vi har fortsat plads til flere – og 
vi byder alle velkommen, unge som gamle.

Udviklingen inden for vores område er afhængig af lovgivningen på fritidsfiskerområdet samt vand-
miljø og forekomsten af fisk. Og sidstnævnte har det haltet gevaldig med indenfor de seneste år, 
hvor vi har set et markant fald i fiskebestanden i bugten.

Vi vil i den kommende sæson forsøge at skabe et forum med andre fritidsfiskere i bugten med det 
formål at få sat fokus på problemet. I den forbindelse har vi planer om at kontakte DTU Aqua i håb 
om, at de vil gå ind i sagen og undersøge, hvad der ligger til grund for den manglende fiskebestand.

Flere af vores medlemmer er aktive året rundt. Det vil sige, at livet på Bryggen aldrig går i stå, heller 
ikke uden for den normale sejlersæson.
Disse medlemmer fisker fortsat i alle vintermånederne – hvor også vores varmestue benyttes 
flittigt af både fiskerne, men også af klubmedlemmer, der tit og ofte kommer forbi til en hyggelig 
snak.

Det er derfor nødvendigt for det sociale samvær, vores fortsatte eksistens og vores mulighed for at 
tiltrække nye medlemmer, at vores faciliteter over tid forbedres. Blandt andet med en større varme-
stue, der kan rumme alle vores medlemmer, samt et velfungerende renserum til erstatning for 
vores nuværende, som mildest talt er i en meget ringe forfatning.

Mange i vores afdeling har nået pensionistalderen, hvilket lægger begrænsninger på, hvor meget 
fysisk arbejde vi selv kan deltage i. Vi har selvfølgelig også forståelse for, at fælleskassen ikke 
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står vidt åben eller kan imødekomme alle ønsker. Derfor er vi også selv indstillede på at deltage i 
et forsøg på selv, helt eller delvist, at skaffe de nødvendige midler, eventuelt via fonde, så vi kan få 
realiseret vores drømme om et indbydende og aktivt fiskermiljø.

Vi mener, at et fiskermiljø med både, fiskeskure og renseplads er et stort aktiv for havnen. Folk er 
igennem tiderne blevet tiltrukket af de små fiskeenklaver ude omkring i havnene, som der i dag 
desværre bliver færre og færre af. Kaløvig Bådelaug bør adskille sig fra andre marinaer og bakke op 
om en kultur og et miljø, som mange kender, og som endnu flere vil savne, hvis det helt forsvinder.

Vores medlemmer er glimrende ambassadører for havnen og er eksperter i at skabe dialog og ven-
skaber på tværs af sociale skel. Livet på Bryggen i sommerperioden byder dagligt på hyggelig snak 
med udefrakommende gæster og medlemmer, der kommer forbi – og alle bliver mødt med varme 
og om nødvendigt en hjælpende hånd.

Havnens dag var endnu et godt eksempel på, hvad vi formår med hensyn til at samle folk til en fæl-
les oplevelse. Alle vores aktiviteter var velbesøgte, og mange familier takkede os for en dejlig dag.

Vi har et ønske om, at vi fremtiden, i langt højere grad end i dag, skal samarbejde på tværs af afde-
lingerne. Vi tror på, at et sådant samarbejde kan skabe grobund for et bredere og bedre fællesskab 
i vores forening som helhed og større interesse for vores havn i særdeleshed.

Vi vil derfor foreslå inddragelse af flere afdelinger i forbindelse med afholdelse af arrangementer 
herude, da et godt fællesskab uvilkårligt vil tiltrække flere folk. Vi ønsker en havn, hvor mangfol-
digheden trives, og hvor vi alle har en stolthedsfølelse af at være en del af fællesskabet Kaløvig 
Bådelaug, i stedet for at tilhøre en enkelt gruppe under Kaløvig Bådelaug.
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Sejlerskolen 

Praktisk sejlads:
I år sejler vi med 21 elever fordelt på 7 hold (1 hold = 3 elever + 1 frivillig ulønnet instruktør).

Teoretisk navigation (vinterundervisning):
Vi har det mantra, at vi underviser på hold med ca. 10-12 elever (dog under henvisning til de 
begrænsninger, der ligger i deltagerantallet til den praktiske sejlads).

Det er svært at svare på, hvor mange der fortsætter deres medlemskab af klubben og evt. anskaf-
fer sig en båd. Men det er nok langt flere, end vi tror. Vi møder ofte ”gamle elever” på havnen. 
Naturligvis kan man historisk forsøge at sammenholde sejlerskolens deltagerlister med vores 
medlemslister over tid, men det kræver dels en hel del tid, dels problemer, da vi i de seneste år har 
skiftet medlemsregistrering to gange.

Udvikling
Grundlæggende er det sejlerskolens princip, at enhver, der melder sig på sejlerskolen i Kaløvig,
er sikret plads til at gennemføre hele uddannelsesforløbet, dvs. både den teoretiske del om vinte-
ren og sejlads om sommeren (forår og efterår).

Dette princip medfører naturligvis nogle begrænsninger. Vi tager aldrig flere nye elever ind til 
teoretisk undervisning end vi har plads til på praktisk sejlads. For hver instruktør vi har til praktisk 
sejlads, tager vi tre elever ind til vinterundervisningen. Dette princip roses vi meget for. 

Målet med sejlerskolen er naturligvis at lære folk at sejle og navigere, så de kan bestå dueligheds-
prøven, men så sandelig også, at vores elever bliver i Kaløvig efter endt uddannelse, og måske 
bliver det, jeg vil kalde aktive og engagerede medlemmer.
Det er vigtigt for os, at undervisningen bliver vedkommende således, at hver enkelt elev er en del af 
undervisningen – kvantitet er ikke et mål, kvalitet og nærvær tæller. Undervisningen skal ikke bære 
præg af forelæsning, men kontakt med hver enkelt elev.
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Det betyder bl.a., at dumpeprocenten til den teoretiske duelighedsprøve er 0 % i Kaløvig.

I skrivende stund har vi én ledig plads og en del, der gerne vil på venteliste.

Lige nu har vi 6 faste dedikerede instruktører. Grunden til, at vi akut efterlyser en instruktør, er, at en 
af vores instruktører er flyttet til Norge pr. 1/8, men da vi ikke svigter vores elever, er Jens Villum-
sen sprunget ind som ”langtidsvikar”. 

Undervisningen til vinter 2019/2020 (primo november til primo marts) varetages af John Skaan-
ning (tirsdage) og Jens Villumsen (onsdage), med ca. lige mange elever pr. hold.

Uden for almindelig opgørelse, har Jens Villumsen sagt ja til at undervise nogle af junior/ungdoms-
sejlerne i teoretisk navigation til vinter, da vi mener, at det er en del af den sejleruddannelse vi, som 
klub, skal give de unge håbefulde mennesker.

Hvad går rigtig godt?
Der er stigende interesse for sejlerskolen. Den har et godt ry. 
Vi har glade elever og gode instruktører.

Udfordringer
Vi har i løbet af sommeren fået mange henvendelser om praktisk sejlads i efteråret, men har des-
værre måtte melde ’alt udsolgt’. At vi har folk på venteliste, skyldes nok, at det rygtes, at kvaliteten 
og Kaløvig er god. 
Optimalt vil vi i Kaløvig, med de to skolebåde vi har, kunne sejle med 24 elever (2 hold – mandag til 
torsdag) = 8 instruktører.
Vores skolebåde (2 PD’ere) er godt slidte, hvilket giver bøvl og irritation.

Planer for de kommende år
Vi vil meget gerne have givet vores to skolebåde en ordentlig overhaling – alternativt investere i 
nyere både, så vi ikke skal bruge for meget energi på vedligehold.
26-28 fods både passer fint ind i vores koncept – der er derfor, at PD er en god skolebåd

Umiddelbart er der ikke noget vi vil gøre anderledes, men vi vil meget gerne have afsat lidt flere 
midler til uddannelse og udvikling af instruktører (kurser).
Samtidig har vi behov for mindst 2 nye instruktører i det kommende forår (2020).

Vi gør, hvad vi kan for at hverve instruktører, men det er åbenbart ikke attraktivt at være instruktør i 
sejlerskolen – måske fordi det er frivilligt og ulønnet.

Økonomi
Sejlerskolen har en sund økonomi. Faktisk har den siden 2013 været en overskudsgivende aktivitet 
for KBL.

Som nævnt vil vi meget gerne have opgraderet/fornyet vores skolebåde.
Dette kan sikkert ikke klares inden for de nuværende budgetternes muligheder.
Endvidere vil vi meget gerne have spillerum til at takke vores instruktører – det kunne fx være nyt 
sejlertøj.
 
Vi forestiller os ikke, at vi kan finde ekstern finansiering af sejlerskolen, men det skal nævnes, at vi 
får rigtig gode rabatter, når vi køber ind til sejlerskolen.
Skulle Kaløvig som helhed søge sponsorer, er det måske værd at nævne, at vi har en meget aktiv 
sejlerskole. Måske kan det så ”dryppe lidt på degnen”.
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Aktivitetsudvalget 

Aktivitetsudvalget er ikke en afdeling som sådan. Vi er tværgående og arbejder for hele klubben.

Udvikling 
Vi er begyndt i 2018. Vi har genoplivet nogle gamle KBL-traditioner (Julebanko) eller fortsætter 
med dem (Pinsetur, standerskifte) og har fundet på nogle nye traditioner (workshop om sikkerhed 
til søs, Havnens Dag, klubmøde med fællesspisning den første tirsdag i hver måned i vintersæso-
nen).

Hvad går rigtig godt?
• Entusiasme af deltagende medlemmer og besøgende under arrangementer.
• Antallet af deltagende medlemmer kunne være større, men vi er jo nystartede, så vi må blive en 

kendt størrelse hos medlemmerne.
• Folk kommer med idéer.
• Nogle vil gerne organisere et arrangement (banko, Pinsetur, grillaften), men behøver ikke være 

med i udvalget som sådan. På den måde er ’tyngden’ af opgaverne fordelt, og det virker godt. 

Siden den 24. oktober 2019 er vi repræsenteret i bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne – 
det sikrer en nødvendig kommunikation og koordinering.

Udfordringer
• Kommunikation til medlemmerne. Vi savner en velfungerende hjemmeside, jævnligt udsendte 

nyhedsbrev og en strategi for sociale medier.
• At nå ud til de yngre medlemmer, især dem med unge børn.

Planer for de kommende år 
• En mere velfungerende hjemmeside, et godt nyhedsbrevsystem.
• Klublokaler til større begivenheder. Nogle gange har vi større begivenheder, hvor vi skal leje 

lokale fra restauranten. Selvfølgelig skal vi betale for forplejningen, men aktiviteter kræver ikke 
altid forplejning, bare plads. I dette tilfalde er det træls, at vi skal bruge penge på at leje os ind. 
Det sidste kræver opbakning fra bestyrelse og nogen økonomi.

Hvad kan vi selv gøre for at opnå det?
• Fortsat engagement og møde op.
• Vi kan lave en ’aktivitet’ ud af skrive nyheder til hjemmesiden, og dermed inddrage flere med-

lemmer. En slags workshop. Således får kontoret ’ready-made’ artikler fra medlemmerne,  
som kontoret bare kan lægge op.

Økonomi 
Vi har sponsorer til nogle begivenheder, f.eks. banko.
Vi kan overveje medlemsbetaling til f.eks. fest. Vi har nu medlemsbetaling til fællesspisning, det 
virker godt.
Etablering af større klublokale kræver ekstra økonomi og opbakning fra bestyrelsen.
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Samarbejdspartnere

Sailing Aarhus 
Sailing Aarhus har det seneste år været inde i en stor udviklingsface, hvor vi har startet organisa-
tionen op på ny. Der har været fokus på at skabe en nytænkende og bæredygtig organisation, der 
på sigt skal være et langt større samlingspunkt for klubberne under Sailing Aarhus, end organisati-
onen tidligere har været. 

Sailing Aarhus handler om at samle klubberne og om at skabe en fællesnævner, der kan styrke det 
århusianske sejlermiljø. Som de prædiker om det inde hos DBU, men som jo er meget rigtigt, at 
være en del af noget større.

Nogle af de ting, som vi som KBL fremadrettet kan få ud af Sailing Aarhus, er:
• Medlemsaftener inde i sejlsportscenteret med foredrag m.m.
• Hjælp til at konceptudvikle events (f.eks. de 3 broer, som vi allerede har en dialog om)

Dette kan både være i forhold til sponsorarbejde, logo, kommunikation, markedsføring.
• Hvervning af internationale events, som skaber aktiviteter i klubberne
• Fælles sponsorudvalg, der kan gavne vores klub

Der sker rigtig mange gode ting i Sailing Aarhus lige nu. Vi har fået nyt design, hjemmeside, logo, 
og et par nye sponsorer. Vi har nogle gode internationale events i kalenderen de kommende år, 
men er også begyndt at lave vores egne events som f.eks. Officelab Dysten og Sailing Aarhus 
Week. Specielt vores egne events er vigtige for Sailing Aarhus i fremtiden, da det er events, vi selv 
ejer konceptet til, og som vi kan udvikle på, så det giver værdi for klubberne.

Det er Sailing Aarhus formål at skabe fokus på sejlsporten, Aarhus bugten og at stå til rådighed for 
sine medlemsklubber. Og jo mere vi bakker op omkring det, jo mere vil vi i sidste ende få tilbage.

Klubbåde 
Administreres af jolleafdelingen:
22 stk.  Optimistjoller
4 stk.  Zoom8 joller
1 stk.  29er
1 stk.  Europajolle
1 stk.  Feva jolle
2-3 stk. Nacra17
2 stk. F18
2 stk.  B-One
6 stk.  gummibåde (den 7. skal sælges)
1 stk.  lille transportabel gummibåd

Administreres af sejlerskolen:
2 stk.  PD 26
1 stk.  Match28

Administreres af kajakafdelingen:
Se afsnit om afdelingen side 18.

Administreres af havnekaptajnen:
1 stk. havnejolle (Lion King) med 60 hk 
påhængsmotor 
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Klubbens økonomi – fra regnskabsresultatet 2018-2019 

HAVNEN
Indtægter -3.686.432 kr.

Udgifter 3.724.927 kr.

Heraf afskrivninger 816.728 kr.

BYGNINGER
Lejeindtægter  949.310 kr.

Udgifter 1.312.224 kr.

Heraf afskrivninger 329.367 kr.

TANKANLÆG
Salg af benzin og diesel  582.755 kr.

Overskud 74.599 kr.

KLUB
Kontingenter mm. 2.244.843 kr.

Faste udgifter 1.171.856 kr.

Aktiviteter netto 85.085 kr.

Intern fordelt

Fællesudgifter 818.588 kr.

Løn og personale 1.944.610 kr.

Resultat 419.211 kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver 40.852.192 kr.

Materiel/inventar 3.835.722 kr.

PASSIVER
Lån 5.344.825 kr.

Medlemmers deposita 2.287.254 kr.

Egenkapital 36.691.408 kr.
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Nye medlemmer 

For at skaffe nye medlemmer til klubben er der fremkommet en række forslag til arrangementer 
med henblik på at hjælpe nye sejlere på vej:
• foredrag om bådfællesskaber
• foredrag om tursejlads
• kend din båd, kend din sejlads (foredrag eller ??)
• hvordan kommer man i gang med at sejle (foredrag eller ??)
• sejlerskole i få uger for f.eks. udenlandske studerende

Idéerne foreslås konkretiseret i en arbejdsgruppe eller workshop. Lars Vilhelmsen m.fl. vil gerne 
deltage. 

D. BESTYRELSENS ANBEFALINGER TIL 
     GENERALFORSAMLINGEN, 3.12.2019
Bestyrelsen udarbejder anbefaling til investeringsplan/særlige udgifter over overslagsårene 
2019/2020 frem til 2024/2025. 

Forslaget er udarbejdet på baggrund af dels bidragene til status og udviklingsplanen og dels 
drøftel serne på såvel de almindelige som åbne bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i 
december 2018.

Planen motiveres og drøftes på generalforsamlingen i forbindelse med vedtagelse af budget for 
2019/2020. Planen er retningsgivende, hvad angår overslagsårene – men må naturligvis tilpasses 
behov og beslutninger om de kommende års budgetter.
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Kaløvig Bådelaug
Åstrup Strandvej 68 A
8541 Skødstrup 

Cvr: 42847011

Kontakt:
Tlf. (+45) 8699 1967 
kbl@kblsail.dk

www.kblsail.dk


