Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag d. 27. februar 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. 27/2-17 kr. 566.063,33 – Medlemsantal: 165
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Medlemssag – drøftelse af en makkerbåd.
Der har været tvivl om et makkerskab i forbindelse med salg af en båd på afbetaling. Per kontakter
sælger og køber, da det ikke er i overensstemmelse med reglerne i Holbæk Bådelaug.
Medlemssag – drøftelse af ansøgning godtgørelse.
Vi fastholder de godtgørelser der er aftalt.
Gennemgang af generalforsamlingen. Hvad gik godt – Det gjorde hele faktisk! –
Hvad skal vi arbejde videre med? – Jollevogn, se nedenfor – Kajakklubben: Der skal være møde i
marts.
Motor på spil er tjekket. – Storskærmen er påtalt overfor Niels Bo Status på ansøgninger til bådpladser m.m. Per har delt oversigt ud. Der er mange ønsker og få
pladser mm.
Planlægning af årets aktiviteter:
Søsætning 22/4
Standerhejsning 22/4
Arbejdslørdage 29/4 og 7/10
Både op ??
Standerhaling 28/10
Generalforsamling 4/2-18
Bestyrelsesmøder: 18/4 – 30/5 – 20/6 – 21/8 – 26/9 – 31/10 – 5/12 – 16/1-18
Landplads:
Bådejerne fra gamle havn ønsker plads til 15 – 20 både og evt. et masteskur. Hvilke aftaler kan vi
lave med dem? Vi afventer udspil fra kommunen. Per holder møde med dem.

Bådtrailer: Dennis arbejder videre med Peter Skjoldborg om indkøb. Dernæst skal vi lave et sæt
regler.
Klubhus:
Der mangler en vandlås under køkkenvasken - Jens har indkøbt. Opvaskemaskinen er blevet lavet.
Der skal blændes et udtræk i toppen af huset. – arbejdslørdag.
Stige hænges udenfor og låses fast.
Maagen:
Næste nummer medium april – deadline 31.3.17 .
Der skal en HUSK rubrik i Maagen – vedtægtsændringer fra generalforsamlingen.
Bemærkning om, Torben Storm skal have adresse og mailadresse på alle medlemmer pr mail.
Havneudvalg:
Asfalt ved vej til mastekran mangler. Hvad gør vi? Per har haft kontakt til Milling, som forhåbentlig
sætter noget i værk.
Evt.
Intet
Referent Torben Præst

