
 

 

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 

Ebbe Jensen  

 Står for salg  af universalnøg-

ler til havnen, frihavnsmærker 

og klubstander 

Svend Åge Jensen  

Søsætning og optagning af både 

 

23 93 00 04 

 

 

21 33 69 01 

 

ebbejensen@outlook.com 

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  14.12.2018 Næste nummer udkommer : Primo Januar 2019  

Oplag  45 stk.  © 2000-2018 

Holbæk Bådelaug 

Bådelaugets bankforbindelse er:  

Jyske Bank 

Reg. nr. 5037        Konto nr: 1497079 

                 Nr. 50        September             2018                19. årgang  

Middag i klubhuset kl. 18.00 

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

Se inde i bladet 

Standerhaling Lørdag d. 27/10 - 2018 

kl. 17.00 
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Ændringer og ønsker for sæsonen 2019 - Holbæk Bådelaug 

Slippen med ønsker skal sendes til formand Per Frederiksen pr. 

mail på:  

 frederiksenper@hotmail.com .  

Når den er modtaget får du en bekræftelse pr. mail. 

Hvis du afleverer den på anden måde, har du ikke sikkerhed for, at den er modtaget, eller at 

du får en kvittering.  

Slippen skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2019.  

Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke indsende slippen. 

Medlemmer, der har låneplads og ønsker fast plads, skal indsende slippen. 

Med-

lemsnr. 

Navn og nuværende adresse (( kryds af i skemaet  under hvis den er ændret). 

Dato E-mailadresse. 

Sæt X Ønske eller ændring 

  Adresseændring. Den nye adresse anføres ovenfor i adressefeltet. 

  Ønsker bådeplads til:      (  ) motorbåd       (  ) sejlbåd. 

Længde:                            Bredde:                            Dybgang: 

  Ønsker bådeplads til jolle 

  Ønsker loftkabine 

  Ønsker ¼ fiskehytte 

  Ønsker grejboks til fiskeudstyr - betales med engangsbeløb og forudsætter aktivt fiskeri. 

  Min båd kommer ikke i vandet før: 

  Min båd kommer ikke i vandet i år. Her henvises til Bådelaugets vedtægter. 

  Ønsker at opsige mit medlemskab 

  Ønsker at opsige min bådeplads nr.: 

  Ønsker at opsige min grejboks 

  Ønsker at opsige min kabine 

  Andet 
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Klubhusudvalget 

Det sker i klubhuset i den kommende tid: 

Arbejdslørdag d. 6/10 - 18: 

Kl. 8 er der morgenbord i klubhuset, og opgaverne bliver fordelt. 

I løbet af formiddagen bliver der en forfriskning på arbejdspladsen. 

Når dagens hårde arbejde er overstået, er klubhusudvalget klar med 

frokost bestående af: Sild, Rullepølse, Spegepølse og Skipperlabskovs 

Der er også en øl og snaps til. Bagefter ost og en kop kaffe. 

Der bliver opsat tilmeldingsliste i gangen i klubhuset. 

Husk at krydse af om du deltager i morgenbord og frokost. 

Standerhaling d. 27/10  2018.  Kl. 17.00 

Sæsonen afsluttes, og formanden giver os et par ord med på vejen. 

Vi skåler i en øl eller vand, med lidt chips til. Kl. 18 

Standerhalingsmiddag. 

Der serveres: Okseklump med årstidens friske grøntsager 

Bagt kartoffel med hvidløgssmør. Hjemmelavet rødvinssauce 

Dessert  bliver islagkage 

Vi slutter af med kaffe og lidt sødt. 

Alt dette for kr. 100 

Øl, vin og vand til de sædvanlige rimelige priser. 

Kom og vær med, lad os andre høre, hvad du har lavet i løbet af sommeren. 

Liste for bindende tilmelding, bliver opsat i gangen, i klubhuset 

Tilmeldingsfrist er mandag d. 22/10 

28/10 Bådeoptagning. 

Klubhusudvalget sørger for kaffe, te og morgenbord 

i " vindstyrke 11 " 

Lørdag d. 26/1 - 19 

Julefrokost holder vi ikke, men en vinterfrokost. 

Det bliver lørdag d. 26/1 - 19 kl. 13 

Reserver eftermiddagen og kom og deltag. 

Det skal nok blive hyggeligt. 

Mere information i næste nr. .af " mågen " 

  

 

Kalender 

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 



 

 

Nyt fra formanden 

Rigtig god sommer til alle 

I år kan vi vist ikke klage over regn og kulde.  

Jeg håber, I alle har nydt sommeren, og at I har haft glæde af vores havn 
og vandet. 

Forhandlinger med kommunen – vores fremtidige aftale 

Vores nuværende overenskomst med kommunen ophører med udgangen 
af 2020. Jeg har modtaget et oplæg til forhandling af en ny overenskomst. 
Vi har gennemgået det i bestyrelsen og med de andre foreninger på hav-
nen. Der er en del, vi gerne vil justere – men vi er som sagt i forhandling, så 
vi kommer med flere forslag til forbedringer. 

Fællesmøde om Bådelaugets fremtid – kom og vær med 

Når vi modtager kommunens svar på forhandling om overenskomst, vil jeg 
og bestyrelsen gerne invitere jer alle til et åbent møde, hvor I medlemmer 
kan komme med spørgsmål, idéer og kommentarer. Det handler om at sikre 
bådelauget bedst muligt. Jeg håber at have en god aftale med kommunen 
på plads inden generalforsamlingen til februar. Jeg sender en invitation ud, 
så snart jeg ved mere. 

Arbejdslørdag - alle medlemmer med fast bådplads har arbejds-
pligt. 

Lørdag den 6. oktober er der arbejdslørdag fra kl. 8.00 – 13.00, hvis du ikke 
har nået i år. Vi starter selvfølgelig med et godt morgenbord og slutter med 
frokost, når opgaverne er løst. Se opslag på havnen. 

Arbejdspligt og opgaver – hvad kan du hjælpe med til? 

Rigtigt mange medlemmer byder ind med at løse store og små opgaver i 
løbet af sæsonen. Tak til jer alle for det. Det er meget vigtigt, og det bety-
der, at vi har en god havn i pæn stand – og så giver det fællesskab og sam-
menhold.  

I medlemmer, der ikke har opfyldt jeres arbejdspligt med arbejdslørdagen i 
oktober, kan stadig nå det. Men vi vil i bestyrelsen henstille til, at I selv ta-
ger initiativ til at finde opgaver, der kan løses. 

Det kan være rengøring, småreparationer, hjælp i klubhuset eller andet. I er 
også meget velkomne til at finde opgaver, der kan løses i mindre grupper af 
medlemmer. Det gør vi f.eks. omkring mastekranen og klubhuset. Formålet 
er jo, at vi sammen passer og vedligeholder vores havn. Henvend jer gerne 
til bestyrelsen med forslag, så vi kan lave en aftale. 

 

  

 

 

Maling og vedligeholdelse af hytter 

Maling af fiskerhytter er normalt lejernes opgave. Det har ikke tidligere talt 
med som arbejdspligt, men da tiden er gået, og der har været en del ud-
skiftning af lejere, vil vi lade det være muligt at opfylde arbejdspligt ved at 
male og istandsætte egen, lejede fiskehytte. Bådelauget dækker udgifter og 
materialer, så henvend jer til bestyrelsen eller pladsmanden. 

Naboskabet – Filmtorvet 

Der har været en del debat omkring vores nye naboskab med Filmtorvet. 
Nogle dage er der fint liv og hygge på havnen. Andre gange er der svineri, 
’overbefolkning’ og larm. Jeg har deltaget i flere møder med politiet og be-
boere omkring området. Der er aftalt flere tiltag, der desværre ikke er blevet 
gennemført. Blandt andet afspærring for trafik.  

Det er fint, at mange borgere har glæde af området, men vi kan ikke leve 
med affald, støj og hærværk. 

Vi arbejder videre på det. 

Optagning af både 

Selv den bedste sommer bliver til efterår. 

Der er fælles optagning af både med Thomas ’Vognmand’ søndag den 28. 
oktober. Der kommer som sædvanlig opslag i ’Vindstyrke 11’ - det er vores 
lille hyggerum i værkstedsbygningen, til jer nye medlemmer, som ikke ken-
der det ☺. 

Ansøgning om bådplads i 2019 

Med denne udgave af Maagen medsender vi en ansøgningsblanket, som 
du skal bruge, hvis du søger bådplads eller andet for sæson 2019. Den bli-
ver også lagt på hjemmesiden. 

Det er vigtigt, at den er sendt inden den 1. januar 2019.  

Læs vejledningen på slippen. 

Når du har søgt bådplads, kommer du på venteliste. Din plads på listen af-
gøres af dit medlemsnummer – laveste nummer kommer først. 

Hvis du søger efter fristen, er du efter alle andre på listen. 

Og HUSK:  

Du skal søge hvert år, hvis du ønsker bådplads. 

Mange hilsener 

Per Frederiksen - formand 


