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Generalforsamling
Holbæk Bådelaug
Søndag den 1. februar 2015 kl.
10.00

Generalforsamling - Holbæk Bådelaug
Søndag den 1. februar 2015 kl. 10.00
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning
Beretning havneudvalg / Beretning klubhusudvalget /
Beretning landpladsudvalget / Beretning medieudvalg
(Beretningerne sættes samlet under afstemning)

3.

Slip 2015
Undertegnede medlem nr._________(Skal altid påføres)
Dato___________________________
E. mail adresse:
___________________________________________________
Navn:_______________________________
Adresse________________________________________

Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

Telefon nr.___________Mobil____________

- Justering af vilkår for betaling af kontingent / - Justering af vilkår for brug af slæbestedet

Underskrift ____________________________________

- Forslag om renovering af klubhuset

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

4.

Regnskab og budget

( ) Ønsker bådeplads til jolle

5.

Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2015:

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

Der foreslås ingen stigninger.

dybde._______ ( ) motorbåd. ( ) sejlbåd

Valg til bestyrelsen

( ) Ønsker loftkabine

6.

Jens Dybvad – klubhusrepræsentant, ønsker at genopstille
Dennis Iversen – landpladsrepræsentant, ønsker at genopstille
Torben Storm – kasserer, ønsker at genopstille
a. Valg af bestyrelsessuppleanter - Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller.
7.

Valg af udvalg:
a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen - begge genopstiller

8.

( ) 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)

b. Klubhusudvalg, følgende er på valg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Hardy Larsen,
Kaj Lykke, Poul Lynge. Suppleant: Anders Holm

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

c.

Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller

( ) Ønsker at opsige mit medlemskab

d.

Landpladsudvalg: Luffe Hjulgaard genopstiller. Flere medlemmer ønskes

( ) Ønsker at opsige min kabine

e.

Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby - begge genopstiller
Valg til revision – følgende er på valg:
Claus Schunck, John Just ,Suppleant Erika Nicolajsen

9.

( ) Ønsker ¼ fiskehytte

Eventuelt

( ) Ønsker at opsige min grejboks
( ) Ønsker at opsige min bådeplads nr. _________
( ) Andet _________________________________________

Det sker i klubhuset i den kommende tid:

Jul i Rønnen
Vi holdt en lidt alternativ jul dette år
på Rønnen. En god brændeovn
klarede varmen, stearinlys og petroleumslamper gjorde sit. Stemningen var i top.
Fra Rønnen kunne vi fra søsiden
se Holbæk klædt i et ekstra lys,
dvs. med julekæder på altaner,
husrygge og adskilligt fyrværkeri
oplyste Holbæk, som vi aldrig har
set SÅ oplyst.

Lørdag d. 17.1.15 kl. 14 00 afholder vi julefrokost.
Der bliver serveret: Forskellige sild, Lune retter,, Afskåret pålæg og Osteafretning
Og selvfølgelig er der godt brød til. Til slut kaffe og te med lidt sødt til.
Prisen er stadig kun 80 kr. pr. person Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Liste for tilmelding er opsat i gangen i klubhus. Skriv dig selv og din
bedre halvdel på, så vi kan få en hyggelig eftermiddag.
Søndag d. 25.1.15 kl. 15 00
Vi har et foredrag med titlen:

1. juledag var der lidt hvidt udenfor, og det var koldt at gå på lokum.
2. juledags morgen var unik med isskruninger i
vandkanten,
og en båd,
der var frosset fast i isen.
Solbilledet er
fra juleaften
kort før solnedgang. Vi
sejlede retur
2. juledag, og
måtte gennem is i havnen for at finde
vej til bådplads nr. 8.
På alle måder en uforglemmelig tur.

" 975 mil mod uret gennem Sverige”.
Det er Per Rasmussen der fortæller om, og viser billeder fra sin
tur sidste sommer gennem Götakanalen og over de svenske
søer med båden " Freelancer.
Der bliver lavet en kop kaffe med småkager til.
Kaffen er gratis men foretrækker man øl eller vand er det til sædvanlige
priser.
Der er ingen tilmelding. Kom bare og lad os høre om Per´s tur. Drømme om sol,
sommer og sejlture, og måske få inspiration og nye mål.
Generalforsamling : Søndag d. 1.2.15
Klubhusudvalget sørger for at der er kaffe og te og en grovbolle med ost og
marmelade.

Jens

Per Quistgåaad

KALENDER
Vi har et godt gensidigt samarbejde med kulturbiografen
Tjek lige deres hjemmeside på:
http://www.kulturbiografen.dk/ShowCrmNews.aspx?urlId=291

Standerrejsning 25.04 2015
Arbejdslørdag 09.05 og 03.10 2015

Formanden har ordet

Ændringer og ønsker for sæsonen 2015 Holbæk Bådelaug

Godt nytår
Jeg vil gerne ønske alle medlemmer et rigtigt godt nytår. På dette tidspunkt er solen så småt ved at vende tilbage til vores nordlige halvkugle. Det er måske lidt
tidligt, at begynde at løsne presenningen på båden, men det varer ikke længe.
Tak til alle
I 2014 gav alle medlemmer igen en hånd med til at forbedre vores havn og sikre
vores gode, hyggelige miljø. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har løst opgaver
– store som små. Det er en fornøjelse at deltage i vores fællesskab på havnen.
Klubhuset trænger til en hånd

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!

I bestyrelsen planlægger vi en omfattende renovering af klubhuset. Det koster
penge og god arbejdskraft. I Holbæk Bådelaug er vi så heldige, at vi både har
dygtige og arbejdsomme medlemmer og en fornuftig økonomi, så det mener vi i
bestyrelsen, at vi er klar til at gå i gang med. Mød op på generalforsamlingen og
giv din mening til kende – vi kommer med et oplæg.
Mastekranen skal renoveres
Mastekranen er ved at være træt i mekanikken. Motorer og mekanik har flere gange svigtet på grund af slid. Vi planlægger en mindre ombygning af den, så den
bliver lettere at bruge og servicere, og ikke mindst så sikkerheden er i orden. Den
vil være klar til foråret.
Fremtiden ser lys ud
Jeg er løbende i dialog med Holbæk Kommune. Der er mange planer og idéer for
områderne omkring vores havn. Vi bliver hørt og informeret godt omkring alt, hvad
der vedrører os. Kommunen er meget positive over for vores havn, og den betydning vi har for området og byen. Vi er med i alle de planer, jeg har set for området,
og jeg er helt sikker på, at vi vil blive ved med at være en god havn mange år ud i
fremtiden. Vi har stadig medlemmer, der står på venteliste til en plads, til trods for
at mange andre havne har ledige bådpladser.
VIGTIGT – fordeling af pladser 2015
Med denne udgivelse af Maagen følger en slip til brug for ønsker eller ændringer
for sæsonen 2015. Ønsker du bådplads, fiskehytte eller andet, skal du udfylde
slippen og returnere den under de vilkår, der står på den.

Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke
indsende slippen.
Medlemmer, der har låneplads, skal indsende slippen.
Medlemmer, der ønsker andet, eller har ændringer i henhold til nedenstående skal indsende slippen.
Alle tidligere anmodninger annulleres herved, det gælder alle former for
henvendelser.
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, hytter, 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 2015. Er du i
tvivl, om bestyrelsen har modtaget dine ønsker, så kontakt formanden
inden den 1. marts.
Uddeling af pladser og andre
ændringer foregår i april måned.

Vi har et par gange oplevet, at medlemmer fortæller, at de har lagt deres slip i
postkassen, uden at vi har fået den. Hvis du vil være sikker på, at vi har modtaget
din slip, så er du velkommen til at kontakte formanden inden den 1. marts.
Jeg glæder mig til vi ses på generalforsamlingen den 1. februar.
Hilsen Per Frederiksen - formand

Bestyrelsen

