Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00
REFERAT
Fraværende: Jens ybvar, som er på ved til Folkemøde på Bornholm.
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet.
Statue 6/6-17: kr. 535.390,66 Antal medlemmer:167
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Medlemssag: Et medlem har været særdeles højrøstet og ubehøvlet over mindst en gæst på havnen
og dernæst overfor et bestyrelsesmedlem, som forsøgte at dæmpe gemytterne. Det medfører en
skriftlig advarsel fra bestyrelsens side, hvor vi på det skarpeste tager afstand fra medlemmets
adfærd og fordrer, at havnens reglement overholdes. Medlemmet kontaktes rekommanderet!
Aktiviteter på Filmtorvet – hvad kan og vil vi bidrage med, og hvad fungerer ikke helt godt?
Det larmer utroligt!
Vi vil meget gerne samarbejde, men der skal være klare aftaler – og de skal naturligvis holdes.
Der har været henvendelse om et mobilt discotek, hvor man mente, bare at kunne tage strøm i
Bådelauget, hvilket bestemt ikke er inden for aftalerne.
Bestyrelsen udtrykker en vis undren over, at Holbæk Kommune ikke, i forbindelse med anlægelsen
af Event- Pladsen, ikke har sørget for el og vand!!! Kommunen opfordres til at få dette etableret.
Der var rent og ryddet pænt op efter SKVULP.
Landplads:
Status på landpladserne.
Der mangler enkelte numre.
Status på arbejdslørdag – hvad har vi nået?
Der mangler åpæletoppe omkring skraldeafskærmningen, som i øvrigt skal males til efteråret –
farve ?
Beplantning til erstatning af hybenroserne?

Der er knækket en pæl – vist den sidste træpæl i havnen. Det betyder, at vi vælger at nedlægge
pladsen yderst på Nordbroen og tilbyde Søspejderne en anden plads til ”Viking”.
Der ligger både i havnen, som ikke har pldse, men endnu ikke er fjernet. Fra fredag den 9/6 kr. 130
pr døgn.
Er der opgaver, der skal løses i løbet af sommeren?
Klubhus:
Kommende arrangementer
Der har sværet spørgsmål vedr. Skt Hans arrangement: Der bliver ikke lavet noget i år! Årsag:
manglende tilslutning de senere år. Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne til at benytte
grillfaciliteter mv.
Ønske fra udvalget om betalt rengøring udefra i forbindelse med arrangementer, alternativt udført af
medlemmerne. Hvad er vores holdning?
Efter arbejdslørdage, Standerhejs og –hal bestilles fremover professionel rengøring. Vi mener ikke
at vi kan pålægge klubhusudvalget at gøre rent efter disse arrangementer. De er startet tidligt om
morgenen for at behage alle deltagere!
Maagen:
Deadline 1/9 17
Havneudvalg:
Er der evt. tomme pladser? nej
Evt.
Referent Torben Præst

