
 

 

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 20.Marts Næste nummer udkommer : Primo April 

Oplag  35 stk.  © 2000-2020 

Holbæk Bådelaug 

Bådelaugets bankforbindelse er:  

Jyske Bank 

Reg. nr. 5037        Konto nr: 1497079 

                 Nr. 54       Januar                     2020             21. årgang  
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Generalforsamling -  

Holbæk Bådelaug 

Søndag den 2. februar 2020  

kl. 10.00 i klubhuset 
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Generalforsamling - Holbæk Bådelaug 

Søndag den 2. februar 2020 kl. 10.00 i klubhuset 

 

Dagsorden: 

 

1: Valg af dirigent og referent. 

 

2: Formandens beretning 

a. Beretning fra havneudvalget 

b. Beretning fra klubhusudvalget 

c. Beretning fa landpladsudvalget 

d. Beretning fa medieudvalget  

(Beretningerne sættes samlet under afstemning) 

 

3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 

 

4. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2020 

 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Per Frederiksen, formand – ønsker at genopstille. 

b. Torben Præst, medieudvalget – ønsker at genopstille 

c. Valg af bestyrelsessuppleanter: Søren Nerup og Knud Lykke 

genopstiller. 

 

7. Valg til udvalg 

a. Havneudvalg – Svend Aage og Per Frederiksen ønsker at gen-

opstille. 

b. Klubhusudvalg – der skal vælges nye medlemmer. 

- Suppleant: 

c. Udlejning af klubhus – Søren Nerup ønsker at fortsætte. 

d. Landpladsudvalg – Knud Lykke genopstiller. Stig Olsson gen-

opstiller ikke. 

e. Medieudvalget – Erika Nicolajsen og Frank Skibby ønsker at 

fortsætte. 

 

8. Valg til revision  

Erling Brønnum genopstiller. 

Erika Nicolajsen og suppleant Knud Seidelin er valgt for 2 år i 2019. 

 

9. Eventuelt 

  

 

”Maagen” fylder 20 år 

”Maagen” blev født i 1999 og udkom som blad i januar 2000 i forbin-

delse med indkaldelse til generalforsamlingen. Det første blad på 4 

sider og i 190 eksemplar blev trykt på min lille printer og tog 17 ti-

mer at udskrive. Jeg blev glad da det blev muligt at få det trykt hos 

Benny som stadig trykker ”Maagen”, men nu kun i 35 eksemplar, da 

de fleste ser ”Maagen” på vores hjemmeside : 

www.holbaekbaadelaug.dk 

Med tiden vil alle være på nettet, men ”Maagen” skal stadig laves 

og sendes ud og jeg bliver ved så længe jeg kan og må. 

Godt Nytår til alle Erika 



 

 

 

“Frejas” eventyrlige sejltur gennem Europa 

 til Grækenland og hjem igen. 

af Inge Rasmussen og John Aabech 

 

Billedforedrag i klubhuset tirsdag aften  
d. 10. Marts kl. 19.00 om vores sejltur  

gennem Europa til Grækenland og retur. 
 

Der kommer tilmeldingsseddel i klubhuset, så skriv dig på 
af hensyn til et mindre traktement 

 

  

 

Nyt fra klubhusudvalget: 
 

 Vinterfrokost lørdag d. 18.1 - 2020  

kl 13.00 i klubhuset. 
 

Der serveres: 

Bidesild, Sennepssild, Stegte sild 
 

Ribbenssteg m. rødkål 
 

Lun leverpostej m. bacon og champignon 
 

Hønsesalat 
 

Ost 
 

Kaffe 
 

Der bliver selvfølgelig købt godt brød. 
 

Prisen for det hele er 80 kr. 
Drikkevarer til de sædvanlige rimelige priser. 

Tilmelding på liste i gangen i klubhuset senest d. 15.1 - 2020 
 

Tilmeld dig på listen, og lad og få en hyggelig eftermiddag på havnen. 
Fortæl os, hvilke planer du har for forår og sommer. 

 
 

Generalforsamling søndag d. 2.2 - 2020 kl. 10.00 
 

Klubhusudvalget er klar med morgenbord. 
Der bliver: 
Kaffe og te 

Morgenbrød med ost, marmelade og lidt pålæg. 
 

Når generalforsamlingen har godkendt regnskabet, kommer der 
en øl eller vand på bordet. 

 
Klubhusudvalget ønsker jer alle en god jul og et godt nytår. 

Vi ses i det nye år. 
Jens 



 

 

Godt nytår 
 

Kære medlemmer, jeg ønsker jer alle et godt nytår, og jeg ser fem til endnu en god 

sæson i Holbæk Bådelaug. Vi har en god havn, og snart vil forårssolen lokke os 

herned igen. 

 
Tillykke til Maagen – og tak til Erika 

I år er det 20 år siden, det første nummer af Maagen udkom. Vores medlemsblad 

er opkaldt efter et lille bådelaug, der siges at have ligget på Strandmøllevej, længe 

før der blev fyldt op og bygget ud. I alle 20 år er det vores redaktør Erika Nikolaj-

sen, der har stået ved roret for medlemsbladet. Jeg vil gerne på bådelaugets veg-

ne sige en stor tak til Erika for det fine arbejde. Der er sket meget, siden vi brugte 

et lille døgn på at udskrive, folde og pakke Maagen, til nu, hvor bladet er næsten 

helt digitalt. Jeg ser frem til mange gode numre af Maagen i fremtiden 

 
Vil du være med i klubhusudvalget? Vi får brug for nye medlemmer 

Vores klubhusudvalg har i mange år taget sig godt af os ved de forskellige arran-

gementer i bådelauget. Det har altid været en fornøjelse at deltage i arrangemen-

terne i klubhuset, og jeg ved, at der er lagt rigtigt mange gode timer i opgaven. 

Medlemmerne af klubhusudvalget vil gerne takke af i den kommende sæson – og 

jeg vil gerne sige dem en stor tak for den gode indsats i flere år.  

Det betyder, at vi har brug for fem eller flere nye medlemmer, som har lyst til at 

bidrage med fem faste arrangementer om året; to gange arbejdslørdag, stander-

hejsning, standerhaling og generalforsamling. Og måske det nye udvalg har andre 

idéer. Udvalget har sit eget budget og stor frihed til at gøre, som de finder det 

bedst ved arrangementerne. Det er også et udvalg, hvor der har været et fint sam-

arbejde, og hvor der bliver lagt nogle hyggelige timer sammen.  

Vil du gerne deltage, har du idéer, eller vil du vide mere – så kontakt formanden. 

Vi har alle brug for et godt klubhusudvalg. 

 
Generalforsamling den 2. februar 2020 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Holbæk Bådelaugs klubhus 

søndag den 2. februar klokken 10.00 til 13.00. Dagsorden udkommer med Maagen 

og kan findes på www.holbaekbaadelaug.dk . 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før. 

Vel mødt. 

 

En lille rekord 

I 2019 har samtlige medlemmer med arbejdspligt overholdt deres aftaler og løst 

opgaver på arbejdslørdag eller andet. Tak for indsatsen til jer alle. 

 

  

 

Fremtiden for vores havn 

I december er der afholdt offentlig høring om de overordnede planer for havnen. 

De ønsker, vi foreninger har, er alle taget med i materialet. Vi savner dog en kom-

munalplan, som skal bruges til at udforme en ny lejeaftale for alle foreningerne. 

Det håber jeg meget, at vi får på plads i 2020. Det har trukket ud i nogle år, og jeg 

mener, at vi nu skal have nogle aftaler for fremtiden, så vi kan planlægge langsig-

tet. 

Hjælp til landpladsudvalget 

Vores landpladsudvalg har brug for et ekstra medlem. Opgaven består primært i 

at hjælpe med at forberede arbejdslørdagene og komme med idéer til, hvad der 

skal gøres på havnen. Har du lyst til at være med, så kontakt formanden eller 

meld dig til udvalget på generalforsamlingen. 

 
Fordeling af bådpladser 

Vi behandler ansøgninger til bådpladser i løbet af foråret. I løbet af april skulle 

alle ansøgere gerne have fået svar. Skulle der komme enkelte, midlertidige låne-

pladser i løbet af sæsonen, vil de blive fordelt efter medlemsnummer. 

 
De bedste ønsker om en god sæson 2020 

Per Frederiksen - formand 

http://www.holbaekbaadelaug.dk

