
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00 

Referat: Torben Præst 

 

Dagsorden: 

 

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 

OK-  Kystlivscenteret blev nævnt igen. Per laver opslag. 

Bådoptagning og Standerhaling gik over al forventning. 

 

2) Økonomi v. Torben. 

Status på økonomien og medlemstallet. Status pr. dd. Kr. 430.439,61 – medlemstal: 164 

 

3) Nyt fra formanden og udvalgene 

 

Formanden:  

Nyt om oplæg og forhandlinger med kommunen. 

Der ligger en solgt båd, som vi afventer skal sejle fra havnen. 

 

Se Pers indlæg om forhandlingerne om havn, -leje mm på hjemmesiden. Vi afventer et nyt oplæg fra 

Kommunen. Det ser ud til, at vi skal flytte vores landplads til jernhandleren, med intet er på plads 

endnu. Vi fornemmer et positivt resultat. 

Der er møde mellem foreningerne på torsdag den 15/11  

Kajakklubbens trailere står meget uhensigtsmæssigt. Der er risiko fro at få revet siden på bilerne op 

af deres træktøj. Måske kunne de stå lidt anderledes og mere gennemtænkt. Evt lukke vejen. 

 

Landplads:  

Arbejdsopgaver der mangler, og medlemmer, der ikke har udført opgaver. 

7 medlemmer står til at få en lille hilsen med et ekstra girokort i den nærmeste fremtid. Det er stadig 

muligt at foreslå en opgave som man kan løse. Bestyrelsen er meget lydhør!! 

Et medlem står til at miste sin bådplads. 

 

Drøftelse af økonomi og opgaver for pladsmand – Svend Aage. Ebbe og Svend Aage snakker sammen 

om det praktiske. Per taler med Sv. Aa. om det økonomiske - Kørepenge, plads mm. Ebbe vil gerne 

stå ”stand by” i et vist omfang. 

 

Forslag ang. grejbokse: 

’Medlemmer, der har eller ønsker at erhverve en grejboks, skal have bådplads i Holbæk Bådelaug 

samt være aktivt fiskende med enten garn eller ruser.’ (Torben Storm). Se bilag på næste side med 

nuværende vilkår. Vi henviser til disse. Se bilag. 

 



 

Klubhus:  

Arrangementer i løbet af vinteren 

”Julefrokost” i januar. 17/1-19 

Torsdag aften: Net syning/reparation – Fiskeriforeningen. 

Kanalkursus se senere  

 

Kurser: 

VHF gik godt – hvad skal vi nu finde på? 

 

Maagen:  

Næste deadline inden Jul 

 

Havneudvalg:  

Ledige pladser på land og i vandet. Er der pladser, der skal omfordeles? 

Et medlem mister sin plads i år. 

Status på ansøgninger. 16 – 18 ansøgningen af forskellig art. 

 

Evt.  

Vejen mellem værkstedet og Kajakklubben trænger virkelig til en genopretning!! 

Per kontakter Vej og Park eller Vækst og Bæredygtighed. 

Stålplader skal bæres op på loftet. – Dennis organiserer.  



Vilkår for brug af grejbokse – Holbæk Bådelaug 
 

Formål: 
Vi har i Holbæk Bådelaug opført en række grejbokse med det formål at forebygge tyveri af 

fiskegrej, samt at skabe orden på pladserne omkring fiskehytterne. 

 

• Grejboksene er forbeholdt medlemmer til deres brug af fiskegrej – der tildeles 

max én boks pr. medlem. 

 

• Grejboksene administreres af bestyrelsen. De tildeles efter ansøgning og 

anciennitet – dog har medlemmer uden fiskerhytte fortrinsret til grejboksene. 

 

• Medlemmer med grejboks skal have bådeplads i Holbæk Bådelaug. I tilfælde af, 

at flere medlemmer deler en båd, kan der dispenseres herfor – dog tillades højst to 

medlemmer/grejbokse pr. båd. 

 

• Boksene kan ikke videregives til eller deles med andre medlemmer uden om 

bestyrelsen. 

 

• Brugere af grejboksene forestår vedligeholdelsen af disse samt området omkring 

dem. 

 

• Medlemmer, der har deltaget i etableringen, benytter grejboksene vederlagsfrit. 

 

• Kommende medlemmer, der ønsker grejboks, betaler et indskud på kr. 500. 

Indskuddet kan reguleres, og tilbagebetales ikke ved opsigelse. 

 

• Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin grejboks til formålet, 

kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem. 

 

 

 

Holbæk Bådelaug 

2013  

 
 


