
 

 

Formand 

Per Frederiksen 

 

22 46 42 26 

 

frederiksenper@hotmail.com 

Kasserer 

Torben Storm Hansen  

 

40 93 46 09 

 

torben.stormhansen@gmail.com 

Landpladsudvalget 

Dennis Iversen   

 

24 69 30 99 

 

dei@topdanmark.dk  

Klubhusudvalg 

Jens Dybvad 

Klubhusudlejning 

Søren Nerup 

  

24 20 44 35  

 

51 64 45 05 

 

 

 

soerennerup@gmail.com 

Ang. hjemmesiden  Kontakt formanden 

Pladsmand 

Svend Åge Jensen  

 Står for salg  af universalnøg-

ler til havnen, frihavnsmærker 

og klubstander 

Søsætning og optagning af både 

 

21 33 69 01 

 

 

 

 

saaj@12move.dk 

Hjemmeside: www.holbaekbaadelaug.dk 

Referater fra bestyrelsen m.m. eller se opslag i klubhuset 

Erika Nikolajsen    Mobil: 40 41 72 02                       

e-mail: erikarytter@gmail.com 

Torben Præst Mobil: 22 55 15 13   

e-mail: tpraest@gmail.com 

Deadline: Fredag  16.3.2019 Næste nummer udkommer : Primo April 2019  

Oplag  35 stk.  © 2000-2019 

Holbæk Bådelaug 

Bådelaugets bankforbindelse er:  

Jyske Bank 

Reg. nr. 5037        Konto nr: 1497079 

                 Nr. 51       Januar                     2019              20. årgang  

  

Generalforsamling 2019 
 

Vi afholder, i henhold til vedtægterne,  
 

Generalforsamling 
søndag den 3. februar kl. 10.00 – 13.00  

i klubhuset i Holbæk Bådelaug. 
 

Forslag til generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest 10 dage før  

generalforsamlingen. 
Vel mødt 
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Generalforsamling - Holbæk Bådelaug 

Søndag den 3. februar 2019 kl.10.00 i klubhuset 
 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

Beretning havneudvalg 

Beretning klubhusudvalget 

Beretning landpladsudvalget 

Beretning medieudvalg  

      (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 

3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til, om grejboksene skal 

pålægges årlig betaling fra sæson 2020 på samme niveau som loftkabinerne. 

4. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse 

5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2019: 

6.  Valg til bestyrelsen 

 Torben Storm, kasserer - ønsker at genopstille 

 Dennis Iversen, landplads - ønsker at genopstille  

 Jens Dybvad, klubhus – ønsker at genopstille 

       a.   Valg af bestyrelsessuppleanter - Kaj Pedersen, Søren Nerup, Knud Lykke 

7.         Valg af udvalg:  

     a.  Havneudvalg: Svend Aage og Per Frederiksen 

b.  Klubhusudvalg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Poul Lynge.  

Suppleant: André Steenberg 

 c. Udlejning af klubhus: Søren Nerup. 

     d. Landpladsudvalg: Pt. Stig Olsson og nyt medlem. 

 e.  Medieudvalget: Pt. Erika Nicolajsen og Frank Skibby. 

8.  Valg til revision – Erika Nicolajsen genopstiller. 

 Valg til suppleant: 

9.  Eventuelt.  

  

 

Det sker i klubhuset: 
 

Søndag d. 3/2 kl. 10: 

 
Generalforsamling. 

Klubhusudvalget sørger for morgenbord med kaffe og te. 
Når budgettet er godkendt deles øl og vand rundt. 

 

 
Lørdag d. 9/2 kl. 13: 

Vinterfrokost: 
Vi serverer: 

Karrysild 
Porresild 

Stegt sild i rødbedelage 
Løg og æg 

 
Lun leverpostej med champignon og bacon. 

Hamburgerryg med grøn stuvning. 
Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat. 

Lidt ost 
Der er selvfølgelig godt brød. 

Til slut kaffe og te 
 

Alt dette for kr. 80. 
Øl og vand til de sædvanlige rimelige priser. 

 
I klubhusudvalget glæder vi os til at se dig og din partner. 

Lad os få en hyggelig eftermiddag sammen. 
Der er ophængt liste for bindende tilmelding i 

gangen i klubhuset. 
Med venlig klubhusudvalget. 



 

 

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  

Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.  OK! 

2) Økonomi v. Torben. 

Status på økonomien og medlemstallet. Balance kr. 438.680,99 - Medlemstal 164 - Tilgang 
i år 20 stk. 

3) Nyt fra formanden og udvalgene 

Formanden: Arbejdet i og omkring vores bestyrelse – passer opgavemængden til os? Der 
er rigtig meget for nogle bestyrelsesmedlemmer. Det er muligt at bede om aflastning fra 
andre medlemmer af bestyrelsen og at uddelegere praktiske opgaver. 

Status på forhandlingerne med kommunen og vores nye aftale – hvad er de næste skridt? 
Vi afventer svar fra kommunen. 

Ny pladsmand til næste sæson. Forslag, gensidige forventninger og opgaver. Svend Aage 
er interesseret i opgaven, men ønsker ikke at være forpligtet til at være her hver dag – bl.a. 
mht at kræve havneafgift fra gæster. Men vi har jo indført ”automatik/samvittighedsordning” 
mht betaling. 

Ansøgning om bådpladser er i gang. Slipper findes på nettet og kommer i Maagen. 

KYSTLIV HOLBÆK: I Hal 2 og omgivelser. Er ved at blive etableret. Skal samarbejde 
med Nationalmuseet. De er meget interesserede i samarbejde med lokale fritidsfiskere, 
som kan noget med at reparere garn mm. også motorfolk er velkomne. 

Landplads: Opgaver til arbejdslørdag den 6. oktober. Dennis har sammen med Stig og 
Ebbe udarbejdet en liste over opgaver. 

Eventuelle arbejdsgrupper fremover og opgaver der kan løses senere. Mulighed for at 
etablere mindre arbejdsgrupper fx ”grøn” til at løse opgaver. Græsholdet kan få et skur. 

Vi henleder igen opmærksomheden på ARBEJDSPLIGTEN: Det er bådejeren, der har 
arbejdspligten!! 

Klubhus: Udlejning og arrangementer: Arbejdslørdag, standerhaling, optagning. 

Kurser: 

VHF. Det er en stor succes. 

Er der andre kurser, vi kan udbyde på sigt? – Kanalskipper/flodskipper starter i foråret. 

Maagen:  Maagen sendes den 20/9, kommer på mail og frigives på hjemmesiden. 

Havneudvalg: Overblik over landpladserne inden optagning. 

Der er et par pladser til fordeling efter gældende regler. 

Evt.  

Katteproblem / rotteproblem! Der er en bestand af katte her på havnen. De tager en del 
rotter, men der må ikke komme for mange katte. Det kan hurtigt blive til flere. Kommunen? 
– Kattens Værn? Per kontakter kommunen angående problemet. 

Ref. Torben Præst 

  

 

Kalender 

 Tirsdag d.15.1, Tirsdag d.19.2 2019  Bestyrelsesmøder 

Søndag d.3.2 2019 Generalforsamling 

Lørdag d.9.2.2019 Vinterfrokost i klubhuset 

Maagen udkommer Primo April 



 

 

Nyt fra formanden – januar 2019 

 

Godt nytår til jer alle 
Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i 2019. Og tak for jeres enga-

gement i 2018. Vi går langsomt, men sikkert foråret i møde, dagen 

er tiltaget en smule, og snart kommer der igen liv på havnen. Det er 

vi mange, der glæder os til. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tak til Ebbe – velkommen til Svend Aage 
Vores pladsmand, Ebbe Jensen, har valgt at stoppe på posten efter 

mange års flot indsats. Ebbe har ydet et godt og grundigt stykke ar-

bejde, der har betydet meget for os alle på havnen. Uden en god 

pladsmand kan vi ikke have en velfungerende havn. 

På mine egne og bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige Ebbe en stor 

tak for det gode arbejde. 

Vores nye pladsmand, Svend Aage, er godt i gang med at overtage 

de mange opgaver, der ligger i at være pladsmand. Vi glæder os 

meget til samarbejdet. 

 

  

 

Havnens fremtid 
Jeg har deltaget i flere møder i efteråret med kommunale politikere, 

embedsmænd og de andre foreninger på havnen. Fremtidsudsigter-

ne for vores havn er, at vi på sigt kommer til at afgive vores nuvæ-

rende landplads mod Filmtorvet mod at rykke ned på pladsen, hvor 

Thomsens Jernhandel ligger nu. Kajakklubben vil også få brug for 

mere plads. Vi har sendt et oplæg til kommunen, og der er gang i 

reelle planer i forhold til en lokalplan. Vi er optimistiske, og vi oplever 

god opbakning fra kommunens side. 

 
Katte på havnen 
Vi har katte på havnen. Der er medlemmer, som ser til dem, og fod-

rer dem. Der er også bygget et lille hus til dem. Kattene holder hav-

nen fri for rotter, så de gør god gavn. Vi ønsker dog ikke, at de skal 

formere sig for meget. Derfor vil vi indfange nogle stykker af dem, 

som kan blive steriliseret, og så sørge for at holde antallet nede. Det 

er derfor vigtigt, at medlemmer ikke fodrer kattene uden en aftale 

med bestyrelsen. 

 
 

 

 

 

 

Grejboksene – skal der laves en ny aftale? 
Vores grejbokse til fiskeudstyr har været tildelt medlemmerne for et 
engangsbeløb eller efter arbejdsindsatsen med at bygge dem. Dette 
har været uden udløbstid. Flere medlemmer har stillet spørgsmål 
ved, om vi ikke skal indføre almindelige lejevilkår for grejboksene 
som på fiskehytterne og loftkabinerne, der også kan lejes privat. Vi 
rejser spørgsmålet på generalforsamlingen. 


