
Referat af bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Mandag den 23. april 2019 kl. 19.00 

 

Dagsorden: 

 

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 

 

2) Økonomi v. Torben. 

Status på økonomien og medlemstallet. 

Vores økonomi er sund med aktiver på 554.511,14 kr. samlet. Vi har pt. 174 medlemmer. 

To tidligere medlemmer har ikke betalt skyldige beløb. De vil blive opkrævet pr. anbefalet brev. Vi 

drøftede mulighederne for inkasso. 

 

3) Nyt fra formanden og udvalgene 

 

Formanden:  

Kajakklubben holder reception – de fylder 40 år. 

Vi kan ikke deltage men sender gerne en hilsen. 

 

Vi holder møde i havnerådet, hvad vil vi gerne drøfte? 

Vi drøfter fremtidige kontrakter samt skiltning i forhold til badeforbud i havnen. Per undersøger 

loven på området. 

 

Landplads:  

Opgaver til arbejdslørdag.  

Dennis og udvalget har lavet en detaljeret liste med mange gode opgaver. Vi skal male en del. 

Vi drøftede renovering af fiskehytter. Per har kontaktet EUC (Teknisk skole) for et muligt 

samarbejde. De er positive. Vi drøfter det i bestyrelsen og med brugerne af hytterne. 

 

Klubhus:  

Standerhejsning. Andre arrangementer. 

Der er standerhejsning den 27. april. Vi skal huske at bestille nye standere i god tid. 

 

Kurser: 

El ombord, førstehjælp. 

Knud arbejder videre. Vi kan evt. samarbejde med de andre foreninger på havnen. 

 

Maagen:  

Maagen er udkommet i endnu et flot nummer. Næste deadline er 20 september 2019. 

 

 



Havneudvalg:  

Status på ventelisten. Har vi ledige lånepladser?  

En enkelt båd på ventelisten har fået plads for sæson 2020, da der er opsagt en plads fremadrettet. 

Vi finder låneplads i år, da Søspejderne stiller en ubenyttet plads til rådighed. 

 

Hvordan undgår vi efterladte både i havnen? 

Vi har gennem nogle år åbnet mulighed for, at bådejere uden fast plads, samt gæster udefra, har 

haft mulighed for at leje plads i havnebassinet om vinteren. Det har givet unødigt arbejde for 

kasserer og pladsmand, da bådene ofte er delvist efterladte, ender på landpladsen eller ikke er i 

stand til at sejle fra havnen. 

Vi lukker derfor for denne mulighed indtil videre. 

 

Evt.  

Forslag om klistermærker/stickere med vores logo. Per undersøger mulighederne. 

 


