Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag den 31. oktober 2017 kl. 19.00
Referat: Torben Præst
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet.
Balance pr. 31/10-17: kr. 514.909,35
Medlemstal 175
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Møde med de andre foreninger i havnerådet – hvad har vi talt om?
Ny mand i kommunen Alex
Kajakforeningen har stadig planer. Forslag om terrasse som de har sendt forslag frem om. Den er
tænkt bygget ud over stensætninger ud for deres kajakplads. De vil gerne have de andre foreninger
på havnen til at medfinanciere, med placeringen ligger, så den ikke vil have den store interesse for
bådelaugets medlemmer. Der har tidligere været forskellige forslag, men ingen er blevet til noget.
Vi er dog enige om, at vi ikke har interesse i projektet, men vi vil ikke stille os i vejen for at de selv
laver den. Det skal dog laves forsvarligt!
Vandscootere: det har været drøftet, men der har ikke været megen af denne trafik i denne sommer.
Fællesmøde på et tidspunkt i januar 2018.
Møde i havnegruppen på kommunen – hvad sker der fremover?
Underligt møde. Det meste tid gik med at diskutere parkering på Havnevej.
Nationalmuseet har vist stor interesse for projekter i Holbæk. Det ser ud til, at de vil trække en del
aktivitet herned.
Per har påtalt overfor kommunen, at vi er med, men ikke har reel indflydelse, hvorimod andre ser
ud til at have en mere direkte indflydelse. Det blev vist forstået.
Uvist om havnegruppen fortsætter, det er op til det nye byråd.
Der har været tyveri. Der er stjålet 2 påhængsmotorer.
Landplads:

9 har ikke opfyldt deres arbejdspligt i år. De får en lille hilsen fra os med krav om betaling.
Opgaver der mangler til de, der meldte afbud og gerne vil lave noget. 2 har henvendt sig for at ville
lave noget. Per kontakter.
Det kniber med at holde døren til Slyngelstuen lukket når der arbejdes på værkstedet.
Står der både eller trailere på pladsen, der skal fjernes? Vi venter lidt med det!
Står der både? Ja. Der står 4 på land, som skal fjernes nu!
Klubhus:
Nye vinduer. Hvad er tidsrammen og planen? I løbet af de nærmeste uger kommer de i.
Maagen:
Næste nummer. Deadline lige før Jul.

Havneudvalg:
Status på pladser. Se ovenstående.
Hvilke vilkår vil vi have for leje af gæstepladser over sommeren? Der er opstået tvivl om, hvad vi
kan love realistisk. Torben Storm har lavet en fin beskrivelse.
Evt.
Der er ideer om at lave en "motorbådsklub" i Bådelaugets. Intet principielt i mod dette, men
det er Bådelaugets regler mm der gælder. Bådelaugets generalforsamling er øverste
myndighed....
De skal være velkomne til en drøftelse.
Utæt tag på slæbestedet. Det skal laves. Hvem? Dennis indhenter tilbud ståltag og på paptag.
Vi skal have lavet en midlertidig reparation.
Morten havnefoged har ringet ang stenene som er i vejen når store både skal sættes af.
Vi er positive overfor en pæn og ordentlig løsning.
Hegn ved transformator?

