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Nyt fra formanden 

Det er forår Selv om det trækker lidt på det, så står sæsonen for døren, og der venter en 
masse gode oplevelser for os på havnen og på vandet. Det er faktisk forår…. 

Tak for en god generalforsamling Og tak for genvalget som formand. Det er en fornøjelse 
at være med til at gøre vores havn til et rart sted, sammen med jer alle, og jeg glæder mig til 
at være med til at løse alle de opgaver, der venter os. 

Hvad har vi besluttet? Der kommer nyt tag på værkstedsbygningen, og den bliver forlæn-
get med en overdækning mod landpladsen. Det er godt for vores hus, som skal holde man-
ge år endnu. Der kommer lidt ekstra arbejdsopgaver i den forbindelse, som vi selv tager os 
af. 

Knud Lykke vil arbejde videre med at arrangere kurser i VHF og meget andet i den kommen-
de sæson. Søren Neerup har overtaget udlejningen af klubhuset efter Jens Dybvad. Både 
Knud og Søren er suppleanter i bestyrelsen og deltager i møderne efter behov. 

Tak til Jens Dybvad Jens har i mange år, med stor tålmodighed og påpasselighed taget sig 
af udlejningen af vores klubhus og pasningen af det. Jeg vil gerne på alles vegne sige stort 
tak til Jens for hans indsats, der har været til glæde for os alle. Alle de opgaver, vi hver især 
er med til at løse, er af meget stor betydning for vores havn og fællesskab. 

Arbejdslørdag den 5. maj Vi mødes i klubhuset til morgenmad klokken 8.00. Her fordeles 
opgaver, og vi arbejder til klokken 13.00, hvor der er fælles frokost. 

Husk tilmelding i klubhuset. Hvis du har fast bådplads, har du arbejdspligt. 

Hvorfor har vi arbejdspligt? Vi er et bådelaug. Et laug er et fællesskab af mennesker, der 
deler interesser og opgaver imellem sig. Noget af det vigtigste for os i Holbæk Bådelaug, 
mener jeg, er at vi i fællesskab løser alle de opgaver, vi kan. Det gør os uafhængige af kom-
munen, det giver god økonomi, og det giver et sundt ansvar for vores havn. 

I Holbæk Bådelaug har vi arbejdspligt, når vi har en fast bådplads. Vi prøver at gøre det til 
en god oplevelse, hvor vi samtidig får løst vores opgaver. Derfor er der ofte god mad, en lille 
en og tid til en snak, når vi arbejder. Alternativet er en sejlklub med høje priser og lønnet 
arbejdskraft. Det virker fint mange steder, men sådan har vi ikke ønsket det. Gennem årene 
har vi løst rigtigt mange opgaver, og derfor har vi en havn, der fungerer godt, og som mange 
er glade for at besøge. 

Det er det enkelte medlems pligt at sikre sig, at man har bidraget med opgaver i løbet af 
året. Og det lykkes rigtigt godt – mere end 90% af medlemmerne deltager med stort og småt 
– tak for det. 

Vi er efterspurgte Endnu engang har vi venteliste på omkring 10 både til en plads i havnen. 
Jeg har fuld forståelse for, at det er lidt træls at vente, og jeg er glad for jeres tålmodighed. 
Vi følger jævnligt op på eventuelt ledige pladser. 

Hvad med fremtiden Jeg har skrevet et forhandlingsoplæg til kom-
munen, som bliver sendt i begyndelsen af april måned. Udgangs-
punktet er at forlænge vores lejeaftale, der udløber med udgangen 
af 2020 frem til 2040. Jeg håber, at Holbæk kommune er imøde-
kommende. Jeg vil orientere jer alle, efterhånden som forhandlin-
gerne skrider frem. 

Per 

  

 

Forår i klubhuset: 

19/4 Per Rasmussen fortæller, og viser billeder, fra sin sejltur til Caribien. 

Der bliver lavet en kop kaffe med et par småkager.  

21/4 Det er dagen hvor vognmanden kommer og sætter både i vandet 

Der bliver som sædvanlig lavet kaffe og te. 

Et stykke morgenbrød og ost bliver der også, og det foregår i 

"Vindstyrke 11" 

21/4 Det er også dagen for standerhejsning. Det sker kl. 17 

Det fejrer vi med middag kl. 18. 

I år serverer vi en simre ret nemlig: 

Oksegryderet m. Perleløg og grøntsager. Hertil kartoffelmos 

Desserten bliver Dortes hjemmelavede fløderand med rabarberkompot 

Til kaffen er der lidt sødt. Vin, øl og vand til sædvanlige rimelige priser. 

Pris 100 kr. 

Der bliver opsat liste, for bindende tilmelding, i gangen i klubhuset 

Tag din partner i hånden, og kom, og lad os få en hyggelig aften. Vi andre glæder os til 

at høre om jeres planer for sejlersæsonen. 

5/5  Arbejdslørdag. Kl. 8 er morgenbordet med kaffe, te og morgenbrød klar i klubhuset. 

Herefter bliver opgaverne delt ud. 

I løbet af formiddagen bliver der budt på en øl eller vand. 

Når arbejdsdagen er slut over middag, er klubhusudvalget klar med 

frokostbord. Der bliver: Sild , En lun ret,  Flere slags pålæg og Ost 

Der er godt brød til det hele 

Når du tilmelder dig, så kryds venligst af, om du bliver til frokost. 

19/5 Maritimt stumpmarked. 

Som noget nyt, arrangerer vi et maritimt stumpmarked ved klubhuset. 

Vi har vel alle sammen lidt liggende, som vi ikke bruger, og som andre kan 

få glæde af. Alle er velkomne til at sælge og købe. 

Klubhusudvalget laver lidt kaffe og te, og håber at vi får en hyggelig dag, med sol og for-

år. 

Med venlig hilsen Klubhusudvalget 



 

 

Foredrag 
Torsdag d 19/4 kl. 19.30  

i klubhuset 

 
 

Per Rasmussen vil fortælle om, og vise 
billeder fra hans sejltur med True Blue 

til Caribien. 

Eventyret starter i Vordingborg d 9/9 
2017 og ender via Biscayen, de Kanari-
ske øer og Atlanten 4 måneder senere i 

Caribien. 

                                 

                                     

 

  

 

Angående undervisning i VHF/DSC. 

For at betjene en VHF-radio er det et lovkrav, at du har et radiocertifikat; som lystsejler et 

SRC certifikat og som erhvervsbruger et ROC certifikat. 

Dette gælder uanset, om det er en bærbar eller en stationær VHF-radio - med eller uden 

DSC! 

8 mandage i oktober og november fra 19-22 afholder vi VHF-kursus i Bådelaugets 

Klubhus. 

Der afholdes eksamen sidste mandag i november. 

Underviser er Peer Kløve, der netop har afholdt VHF-kurset i Holbæk-Træskibslaug. 

Prisen for kurset er 300 kr. 

Til undervisningen anvendes der to bøger, hvoraf den ene, ”Tillægget”, skal/må medbrin-

ges til eksamen. 

Bøgerne kan købes hos Weilbach. Bøgerne hedder ”Radiostationer i Skibe”, ” Håndbog” 

og ”Tillæg” er orange på forsiden. 

Du kan se bøgerne på internettet ved at søge på ”weilbach vhf” Prisen er 425 kr. 

Desuden kommer udgifter til undervisningsmateriale på 125 kr. 

Bøgerne kan evt. lånes på biblioteket eller fra en tidligere deltager. 

På hjemmesiden http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Pjecer.aspx findes pjecen fra Sø-

sportens Sikkerhedsråd om VHF & DSC 

Alle Bådelaugets medlemmer og gaster er velkommen. 

Mvh. 

Knud 

Holbæk Bådelaug medlem nr. 295 

Kalender 

21.4 Standerhejsning og Søsætning 

5.5 og 6.10 Arbejdslørdage 

27.10 Standerhaling 

20.3,17.4,12.6,21.8,18.9,13.11,11.12 ( 15.1,19.2 2019) Bestyrelsesmøder 

3.2 2019 Generalforsamling 



 

 

Generalforsamling 

Søndag den 4. februar 2018 kl. 10.00 i klubhuset 

Dagsorden:   Referent: Stig Olsson                                                                                                                           

 

1.  Valg af dirigent     John Just valgt 

2.  Formandens beretning 

                a)   Beretning havneudvalg 

b)   Beretning klubhusudvalget 

c)   Beretning landpladsudvalget 

d)   Beretning medieudvalg 

   (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 

 a) Per Frederiksen: Stabilt medlemstal (176). Der er venteliste på bådpladser. 
Laugets økonomi er god. Der er indsat nye vinduer. 
Vi afholdt kursus i dueligheds. Alle bestod. 
Jens og Ebbe stopper med deres opgaver. 
10 har ikke udført arbejdspligt. Et medlem mister sin bådplads. 
Godt samarbejde med de andre foreninger på havnen. 
Langtidsholdbar aftale med kommunen forventes forhandlet i 2018. 
Ideer til forebyggelsen af tyveri efterlyses. 
b) Dennis: Der er arbejdet med at rydde op i ”gamle” både. 
Fordeling af bådpladser. 
Oprydning er gået godt. Vedligeholdelse går godt. 
c) Per Rasmussen: De sædvanlige arrangementer afholdt. 
d) Torben Præst: Erika laver ”Mågen”. Frank vedligeholder hjemmesiden. Pænt besøg på hjemmesiden. 
Indlæg til Mågen efterlyses. 
  
Beretningerne vedtaget. 

 
3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen: 

      Forslag om fornyelse af tage på vores bygninger (bestyrelsen) 

Forslag om indkøb af bordtennisbord til klubhuset  (Peter Wulff)  

a) Per Frederiksen redegjorde for baggrunden for forslaget. 
Det blev vedtaget at skifte taget. 
Det blev vedtaget at få ståltag. 
Det blev vedtaget at forlænge taget. 
  
b) Forslagsstilleren er ikke stede på generalforsamlingen. 
Forslaget drøftedes. 
Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

4.  Regnskab og budget – Præsentation og godkendelse  
Torben Storm redegjorde for regnskab og budget. 
  
Vedtaget. 

  

 

5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2018 
 
Uændret. 

6.  Valg til bestyrelsen 
  

Torben Præst best. Medl. - ønsker at genopstille 
Per Frederiksen , formand- ønsker at genopstille 
Valg af bestyrelsessuppleanter – Kaj Pedersen. Claus Schunck genopstiller ikke. 

a) Torben Præst genvalgt. 
b) Per Frederiksen genvalgt. 
c) Kaj Pedersen genvalgt. Knud Lykke og Søren Nerup valgt. 
Kaj Pedersen er 1. suppleant. 

7.  Valg af udvalg 
  

Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen – genopstiller. 
Klubhusudvalg: Pt. Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Svend Aage Jensen, Torben Storm, 

Poul Lynge.  
Suppleant: André Steenberg 

Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller ikke. 
Landpladsudvalg: Pt. Stig Olsson og Luffe Hjulgaard. 
Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby.a) Per og Ebbe begge genvalgt. 

b) Alle opstillede genvalgt. 
c) Søren Nerup valgt. Bestyrelsen udarbejder en plan for rengøring m.m. 
d) Begge genvalgt. 
e) Begge genvalgt. 

8.  Valg til revision – Følgende er på valg: 
  

Erling Brønnum 
Suppleant: Erika Nicolajsen. 

Begge genvalgt. 
 

9. eventuelt 
Per orienterede om møder vedr. laugets overenskomst. Bl. a. kajakklubbens ønske om udvidelser. 
Lauget ønsker ikke af afgive arealer. Der skal være afgang til mastekranen. 
Der ønskes en 20-årig forlængelse af vores kontrakt. 
  
Knud Lykke vil lave kursus i VHF. Tilbuddet kommer på hjemmesiden. 
  
 Jens foreslog ”loppemarked” med køb og salg. 
Evt. til foråret. 
  
Frank spurgte om evt. medlemskab af FLID 
(Foreningen af danske lystbådehavne.) 
Per orienterede og undersøger nærmere. 
  
Per Rasmussen: Søsætning med vognmand 21/4. 
  

19/5 Maritimt stumpmarked. 

Som noget nyt, arrangerer vi et maritimt stumpmarked ved klubhuset. 

Vi har vel alle sammen lidt liggende, som vi ikke bruger, og som andre kan 

få glæde af. Alle er velkomne til at sælge og købe. 


