
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Mandag d. 30. maj 2016 kl. 19.00 
 
Dagsorden: 
 
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 
OK 
 
2) Økonomi v. Torben Storm 
Status på økonomien: Balance kr. 433.203,98 
Der kommer regning på havneleje 72.000 og hjertestarter 15.000, tag på masteskur pris ?? 
Status på indbetalinger: mangler 306,00 leje af jolleplads 3,5 md. 
Medlemstal: 155 
Bedding mv: Per laver aftale med Sv. Aa. om afregning for hans opgaver. 
 
3) Nyt fra formanden og udvalgene 
 
Formanden:  
Hjertestarter:  
Restordre. Torben Storm indkøber. 
 
Møde vedr Havn: 
Der har været forslag om en midlertidig flydebro til gæstesejlere. Dog taget af igen, da Per gjorde 
opmærksom på, at gæster forventer el, vand og bademuligheder. 
Næste møde 30. Juni. 
Kabelbanen er nu lagt ved marinaen. 
Husbåde - ??? 
Biografplads: Det skrider frem. 
Alle kan melde sig ind i Holbæk Bådelaug, men når pladser skal tildeles, kommer medlemmer der 
er bosiddende i Holbæk Kommune i første række. 
Medlemssag:  
Et medlem har opført sig særdeles upassende: Larm og slagsmål i båden og har formodentlig 
forudgående sejlet i beruset tilstand. 
Per har skrevet en advarsel, som på bestyrelsens vegne meddeler, at sker der gentagelse, ender det 
med han indstilles til eksklusion fra Bådelauget efter gældende vedtægter. 
 
(Bestyrelsen skal i forbindelse med denne sag overveje, hvorvidt vedtægternes §5 bør skærpes på 
næste generalforsamling således, at et medlem der opfører sig på denne måde – og ikke 
efterkommer bestyrelsens advarsel, kan BORTVISES fra havnen med efterfølgende mulighed for at 
få behandlet sagen på først kommende generalforsamling). 
 



 
Landplads: 
Flytning af både for NVE 
Kajakklub - ??? – der er stadig planer men …? 
 
Klubhus:  
Dørpumpe: 
Yderdør lukker ikke, men skal trækkes til. 
Aftræk til emhætte skal laves permanent gennem taget i forbindelse med tagrenoveringen. 
Der kommer låse på skabe. 
 
Maagen:  
Næste nummer i september. 
Deadline: 16/9 
 
Havneudvalg:  
Der er blevet en grejboks ledig - Tildeles efter reglerne. 
Skal der smæklås på værkstedsdøren? Vi har haft ”logerende”! – vi afventer, da det så vidt vides er 
et enkeltstående tilfælde. 
 
Arbejdslørdag: 
Mange medlemmer kom - Det gik over al forventning! 
 
Kalender: 
Arbejdslørdag 8. oktober 
Standerhaling den 29. oktober 
Bestyrelsesmøder: 22/8 – 3/10 – 14/11 – 5/12 – 16/1 
Deadline Maagen: 16/9 
Generalforsamling 5. februar 2017 
 
Evt. 
 
Referat  
Torben Præst 
 


