Bestyrelsesmøde  Holbæk Bådelaug
Mandag d. 29. september 2014 kl. 19.00
Referat:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
Godkendt.
2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien. Balance d.d. kr. 392.848,48
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Hvad gør vi med den gamle flydebro? Noget nyt?
Per vender lige spørgsmålet med søspejderne og kajakklubber på fællesmødet i oktober.
Landplads:
Det strammer til med pladserne. Lotte (Holbæk Havn) sender folk herhen for at få landplads.
Man kan ikke have to både på landplads.
Arbejdslørdag – 4/10  indkøb og opgaver.
Bukke til mastekran min. 4 stk – forslag om murerbukke med plastslange.
Tag på masteskur er utæt.
Dennis har en liste over opgaver.
Medlemmer, der evt. skal fritages – hvor mange?
Klubhus:
”Åbent” Klubhus – det går godt. Der er ingen problemer og rengøringen kører fint!
Standerhaling.
Lørdag den 25/1014 kl 16.00 med middag kl. 17.00 og fremefter.
DFU – vi skal finde en aften i uge 8. Klubhusudvalget arbejder videre med sagen. De kan evt. også
fortælle om motorer og forsikringer, de repræsenterer Yacht Pool.
Ombygning – annonceret i Maagen. Jens og Per mødes.
Maagen:
Seneste nummer er udkommet. Næste deadline er den 26/1214
Havneudvalg:
Annonceret ”venteliste” på to år. Der er ikke en decideret venteliste, men ledige pladser fordeles hvert år
efter ancinitet (medlemsnummer), blandt de der søger plads.

Et medlem har svært ved at lægge til på sin plads i østenvind – hvad gør vi?
Det overvejes, at slå en ekstra pæl eller to i, for at bremse afdriften for båden nærmest molen ved kraftig
østenvind. Per og Ebbe arbejder videre med sagen.
4) Rygning i lokalerne:
Det skal endnu en gang præciseres, AT RYGNING IKKE ER TILLADT I BÅDELAUGETS
LOKALER. DET ER FORBUDT VED LOV OG DET SKAL RESPEKTERES.
RYGNING SKAL FOREGÅ UDENDØRS!
5) Evt.
Autocampere har ikke mulighed for at parkere her på havnen.

