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Generalforsamling - Holbæk Bådelaug 
Søndag den 5. februar 2017 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: 

  Rykning af betalingsdato til den 1. februar iht. paragraf 6 (bestyrelsen) 

4. Regnskab og budget 

5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2017: 

Der foreslås ingen stigninger. 

6.  Valg til bestyrelsen 

 Torben Storm - ønsker at genopstille 

 Jens Dybvad - ønsker at genopstille  

 Dennis Iversen - ønsker at genopstille 

      a.   Valg af bestyrelsessuppleanter - Claus Schunck og Kaj Pedersen.                            

7.      Valg af udvalg:  

     a.  Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen  

b. Klubhusudvalg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Svend Aage,  

          Torben Storm, Poul Lynge. , Suppleant: André Steenberg 

 c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller  

     d. Landpladsudvalg: Stig Olsson og Luffe Hjulgaard  

 e.  Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby  

8.  Valg til revision: 

  Erling Brønnum, Erika Nicolajsen , Suppleant: Knud Lykke Olsen 

9.  Eventuelt.  

 Drøftelse af ny overenskomst med Holbæk kommune. Hvad ønsker vi, og hvad 

kan vi tilbyde? 

  

 

 

Mangler du eller en af dine gaster Duelighedsbevis? 

Torsdag den 12. januar starter vi en studiegruppe i duelighed.  

Vi mødes i Bådelaugets klubhus d. 12/1 kl. 19.00 og forventer at slutte kl. 21.00. Den første 

aften planlægger vi de næste ca. 10 aftner, hvor vi gennemgår pensum i duelighed, samt 

løser opgaver og øvelser. Når vi har fået styr på teorien, afslutter vi med prøve i den teore-

tiske del af duelighedsbeviset.  

 

Vi skiftes til at tage kaffe og kage med og håber at få nogle hyggelige timer. 

 

Det er en studiegruppe og der vil ikke være egentlig undervisning, men jeg gennemgår de 

emner, vi skal igennem. 

Vi tager udgangspunkt i: 

Duelighedsbogen af forfatterne Jørn Duffy Villumsen og Jørgen Raben samt 

Opgavesamling til duelighedsprøven i sejlads - med facitliste. 

Bøgerne kan købes på nettet. 

 

Alle Bådelaugets medlemmer og gaster er velkommen.   

Med venlig hilsen Knud,  

Holbæk Bådelaug medlem Nr. 295 

Studiegruppe i duelighed 

Hurra 

Nyt tag på Klubhuset 

Foto: Peter Wulff 



 

 

 

 

 

I klubhuset lørdag d. 21/1 2017 kl. 14.00. 

 

 
 

 

Som traditionen byder holder vi julefrokost i januar i Holbæk Bådelaug. 

Der vil som sædvanlig være en lækker buf-

fet med sild, lune retter, ost mm. 

 Prisen for frokosten er som sædvanlig  

kun 8o kr. 

Der kan selvfølgelig også købes drikkevarer til fornuftige priser. 

Bindende tilmelding på listen i klubhuset senest tirsdag d. 17/1. 

Med venlig hilsen Klubhusudvalget 

  

 

Nyt fra formanden – januar 2017 

Godt nytår til jer alle 

Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i 2017. Jeg vil gerne sige jer alle tak for jeres indsats i  

2016 med både stort og småt, og jeg synes, at vi starter det nye år med en god og  

velfungerende havn, hvor vi alle kan finde plads til vores aktiviteter og interesser.  

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle i den kommende sæson. 

Generalforsamling 

Søndag den 5. februar afholder vi generalforsamling i klubhuset kl. 10.00. Se dagsorden  

her i  Maagen. Et punkt, vi skal drøfte, er fremtiden for vores havn. Tiden nærmer sig for at  

forhandle en ny overenskomst med Holbæk Kommune. Det er derfor vigtigt, at jeg får alle  

jeres ønsker og idéer med, så vi kan forberede os bedst muligt i bestyrelsen. 

Pladser og ønsker for 2017 

Ønsker du bådplads, kabine, hytte eller andet i 2017, så udfyld slippen, der følger med dette  

nummer af Maagen. Er du det mindste i tvivl om, hvordan det foregår, så spørg endelig.  

Vi skal have jeres ønsker senest den 1. marts. 

Har du duelighedsbevis? 

Hvis ikke, så er her chancen. Knud Lykke vil arrangere en række aftener, hvor vi sammen  

kan arbejde med øvelser og opgaver til duelighed. Se opslaget her i Maagen. Jeg er selv  

en af dem, der efter 45 år på vandet skal til at tage mit duelighedsbevis, og mon ikke vi  

er flere. Det handler om sikkerhed og sund fornuft – og der er lagt op til en række hyggelige  

aftener sammen. Tristan fra søspejderne vil gerne være censor til prøverne i foråret. 

Er det din trailer? 

Eller det din jolle, dit stativ eller andet, der er efterladt på pladsen. Se til, at du har nummer  

på, og at Ebbe, vores pladsmand, ved, at det er dit udstyr, der ligger på pladsen.  

Ellers kan det ske, at vi fjerner det, der ikke ser ud til at have en ejer. 

Hvad står der på skiltene? 

Vi har mange skilte og opslag på havnen. Nyt og gammelt. I bestyrelsen arbejder vi på at  

rydde op i det hele, så det bliver mere overskueligt. Det vil I opdage i løbet af foråret. 

Glemte du din arbejdspligt? 

I så fald venter der dig en ekstra regning på næste opkrævning. Skulle vi have taget fejl,  

så kontakt os endelig. Arbejdspligten, og den indsats I yder her, er med til at give os alle en  

god havn og et godt samarbejde. Det skal vi værne om. Og det er da også stort set jer alle,       
der er med – tak for det. 

Med venlig hilsen Per Frederiksen - formand 



 

 

 

Ændringer og ønsker for sæsonen 2017 -  

Holbæk Bådelaug 

Det er tid at tænke på havnepladser og kabiner, samt andre ændringer. 

Først og fremmest vil bestyrelsen bede alle medlemmer, der endnu ikke 

har givet deres mailadresse, om, at skrive adressen på slippen her og 

lægge sedlen i postkassen på havnen, eller maile den til formanden på 

frederiksenper@hotmail.com 

 

Vigtigt! 

Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke ind-

sende slippen,  

Medlemmer, der har låneplads, skal indsende slippen. 

Medlemmer, der ønsker andet, eller har ændringer i henhold til neden ståede 

skal indsende slippen. 

Alle tidligere anmodninger annulleres herved, det gælder alle former for hen-

vendelser. 

Det er vigtigt, hvis ikke du har fast bådeplads i havnen, hytte, kabine eller 

lign., og ønsker at komme i betragtning ved uddeling af ledige pladser, hyt-

ter, kabiner, at du kommer slippen i postkassen ved klubhuset, sender den til 

formanden eller afleverer den på generalforsamlingen.  

Slippen skal være havneudvalget i hænde senest 1. marts 2017. Er du i 

tvivl, om bestyrelsen har modtaget dine ønsker, så kontakt formanden 

inden den 1. marts, så modtager du en bekræftelse. 

Uddeling af pladser og andre ændringer foregår i april måned.  

Urd på spil i havnen                           Foto: Torben 

  

 

 

Slip 2017- - - - -Slip - -  - 2017 - - -- - Slip - — 2017 

 

Undertegnede medlem Nr. _________(Skal altid påføres)                          

Dato___________________________ 

E. mail adresse: 

_____________________________________________________________ 

Navn:_______________________________  

Adresse________________________________________ 

Telefon nr.___________Mobil____________  

Underskrift ____________________________________ 

(  ) Meddeler adresseændring i.h.t. ovenstående adresse 

(  ) Ønsker bådeplads til jolle 

(  ) Ønsker bådeplads. Båden måler lgd._______ br.______ dybde._______ 

(  ) motorbåd. (  ) sejlbåd 

(  ) Ønsker loftkabine 

(  ) Ønsker ¼ fiskehytte 

(  ) Ønsker grejboks til fiskeudstyr - betales med engangsbeløb og  

 forudsætter aktivt fiskeri 

(  ) Min båd kommer ikke i vandet før: _________  

 (Der henvises til Bådelaugets love og vedtægter) 

(  ) Min båd kommer ikke i vandet i år. (Her henvises til Bådelaugets love og 

vedtægter) 

(  ) Ønsker at opsige mit medlemskab  

(  ) Ønsker at opsige min kabine 

(  ) Ønsker at opsige min grejboks 

(  ) Ønsker at opsige min bådeplads nr. _________ 

(  ) Andet 

_____________________________________________________________

__________________________ 
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