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                          KALVØ Bro & -Bådelaug 
Generalforsamling den 25. maj 2021 på Rødekro Kro 

 

 

1. Leo blev valgt som dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, selv om den er rykket 

par gange grundet Covid 19. 

 

2. Frede fremlagde formandens beretning for det forgangne år. (Se vedhæftet bilag.) 

Der deltog 26 personer i generalforsamlingen, knap så mange som der plejer.  

   
Der blev debatteret på beretningen, omkring et evt. fremtidig samarbejde med det maritime Kalvø. Generalforsamlingen 

opfordrede bestyrelsen til at sikre en ligelig fordeling af arbejdsindsats i et evt. fremtidig samarbejde 

Der blev kommenteret på om der nu igen, vil komme motorcykeltræf på Kalvø, samt hvad vi gør med de autocampere, 

der overnatter på Kalvø. Kalvø Bådelaug kan intet gøre, da P pladsen ejes af skovstyrelsen.   

  

3.Jette gennemgik regnskab for 2020 og budgettet for 2021 for Kalvø Brolaug og Kalvø Bådelaug 

Begge dele blev godkendt uden bemærkninger 

 

4.Der var 3 indkomne forslag: 

a. Opgradering af netværk på alle broerne.  

 Beslutning: Bestyrelsen havde indhentet tilbud på opgradering af det trådløse netværk. Prisen lyder på ca. 35.000 

  Forslaget blev vedtaget og det indhentede tilbud blev godkendt 

 

b. ”Forslag til vedtægtsændring vedr. udmelding af Dansk Sejlunion Kalvø Bro- og Bådelaug er ikke medlem af Dansk 

Sejlunion” 

 Beslutning: Bestyrelsen havde udarbejdet et forslag til vedtægtsændring af §3: 

  Forslag til ændring af tekst for §3: Foreningen er ikke bundet til medlemskab af nogen 

bestemt interesseorganisation. Ønskes medlemskab af interesseorganisation, skal forslaget fremsættes og 

vedtages på generalforsamlingen. 
  Vedtægtsændringen blev vedtaget  

Da der muligvis er interesse for opstart af juniorafdeling igen, blev det vedtaget at foreningen foreløbigt bibeholder 

medlemskab af Dansk Sejlunion. 

c. ”Da der i Kalvø Brolaug er midler til vedligeholdelse af havnen foreslår jeg Leo, at man ikke indbetaler indskud for 

havnepladser, ligesom de indbetalte indskud tilbagebetales” 

 Beslutning: Forslaget kom til afstemning, og blev ikke vedtaget. 

 

5. Kontingent uændret 175,-kr for enkelt person, 300,-kr for par  

 

6. Der er ekstraordinær valg af formand da Frede ønsker at trække sig, grundet at han har fået båd og har bådplads i 

Sønderborg Lystbådehavn. Stor tak til Frede for den tid han har været formand. 

Bestyrelsen foreslår Uffe Steffensen som ny formand, han blev valgt. Tillykke til Uffe. 

 

7.Jette Andreasen blev genvalgt som kasserer. 

 

8.Lars Larsen, Marie Koch, Per Matzen blev genvalgt 

 

9. Som suppleanter blev Toni Schmidt og Dany Lee Jepsen genvalgt. 

 

10.   Martin Brink og Flemming Øgendahl blev genvalgt som revisor. Karsten Fall Nielsen blev genvalgt som revisor 

suppleant Frede Jensen blev valgt. 

 

11.Se vedhæftede liste over udvalgsmedlemmer.  

 

12. Kalvø havn har 25 års jubilæum i år, der vil blive holdt en jubilæums fest den 4 september.  

 

MK 30.05.2021 


