
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 19.00 

Referat 
Dagsorden: 
 
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 
 
2) Økonomi v. Torben. 
Status på økonomien og medlemstallet 
Balance pr. 18/4-17 kr. 533.827,06 – Medlemsantal: 162 
 
3) Nyt fra formanden og udvalgene 
Formanden:  
Nyt om havneudviklingen og nyt fra brugerrådet: 
Per til møde med KK, RLS og Fritidsfiskerne. God tone. KK - Udvidelsesplanen ser ud til at være 
gået lidt i stå.  
 
Aftaler med fiskeriforeningen om deling af udgifter m.m. Per og Steffen har lavet en aftale! 
Det forventes at Per og Steffen kan skrive aftalen under snarest. 
 
Der er lagt asfalt – med hvad med hjørnet ved klubhuset? Skal vi selv gøre noget? Vi skal have 
vores vendeplads og adgangen til mastekranen !  Vi skal huske, at der skal være gennemgang for 
cykler og kørestole. - Arbejdslørdag. Ebbe søger at finde en løsning. 
 
Per er blevet kontaktet af Kommunen vedr. Strandjagtforeningens ”bådepladser”. Per har oplyst, at 
det er vores plads og SFF har en aftale med os om at have et stativ stående. 
 
Skal vi forenkle procedurerne vedr. adresseændring og ansøgninger? Der har været en del 
usikkerhed i år. Der har været oprette en mulighed for at lave ændringer, søge pladser mm. på 
hjemmesiden, men indholdet er ikke kommet frem til Per. 
Alle ansøgninger om pladser, fiskerhytte mm skal sendes til F.ormanden, og først når man har 
modtaget bekræftelse er man på listen. Adresseændringer sendes til Kasseren. 
 
Opgørelse af ansøgninger mm.: 
Der er venteliste: 11 på bådplads. Der han været en del yderligere henvendelser. Der kommer 
opslag i udhængskabet. 
 
 
Landplads:  
Fiskeriforeningen vil gerne bygge et masteskur på vestsiden af vores. Vi er positive, men vi vil 
gerne se et forslag til udformningen. 
Aftale om brug af vores nye trailer – hvordan ser det ud?  
Peter Skjoldborg har fået 3 nøgler og vil tage sig af udlån. Man kan også henvende sig til Ebbe eller 
Svend Aage. 



 
Plan for opgaver til den kommende arbejdslørdag – hvad mangler vi?  
Liste over mulige opgaver: 

• Fliser rundt om hjørnet på klubhuset, så kørestol kan komme rundt. 
• Røgovn repareres og males. 
• Bænke vaskes med Rodalon. 
• Male stolper. 
• Sålbænke omkring vinduer på klubhus 
• Askebæger uden for værkstedsdøren – rør. 
• Oprydning i masteskur. 
• Kasse til øldåser ??? 
• Båse omkring skraldespande. 
• Hylder i containeren.  
• Renovere stativet med skydepramme og rydde op. 
• Strøm fra container langs hegn mod Nord retning vest. 
• Hybenbuske oprydning – fjernes til efteråret.  
• Flisegang ved grejbokse. 
• Vask i værksted er stoppet. 
• Klippe langs parkering. 
• Udvendigt stik ved traktorskur. 
• Vinduer i klubhus. 

 
Klubhus:  
Kommende arrangementer. 
Søsætningskaffe, Standerhejsning, Arbejdslørdag. 
 
Maagen:  
Næste nummer ultimum september. Deadline 1/9 
 
Havneudvalg: 
Se ovenstående ang pladser. 
 
Årets aktiviteter: 
Søsætning 22/4 
Standerhejsning 22/4 
Arbejdslørdage 29/4 og 7/10 
Både op ?? 
Standerhaling 28/10 
Generalforsamling 4/2-18 
Kommende bestyrelsesmøder: 30/5 – 20/6 – 21/8 – 26/9 – 31/10 – 5/12 – 16/1-18 
 
Evt. 
Intet 
 
Referent Torben Præst 


