Bestyrelsesmøde Holbæk Bådelaug
Mandag d. 2. juni 2014 kl. 19.00
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien.
Der er blevet brugt lidt penge siden sidste møde. Status er nu: kr. 401.927,40
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Fælles bro med de andre foreninger. 12 m bro med støtte fra Friluftsrådet på kr. 44.000,- Pris
kr. 88.000 (se ref. fra sidste møde). Oplæg til videre arbejde. Kajakklubben tager sig af det
videre arbejde.
Oplæg fra kajakklubben vedr. deres fremtidsønsker – hvad mener vi? Spændende, men det er
jo os der skal afstå et areal. Vi er af den opfattelse, at det bør gå gennem det havneudvalg
som både Kajakklubben og vi er med i.
Samarbejde med Kulturbiografen. F.eks. fælles annoncering. Også samarbejde om forslag
mm. til kommunen.
Besøg på gl. Havn. Per har været til møde med de små lav der. De vil formodentlig lave et
udvalg ala det vi er med i sammen med kajakklub, Kulturbiograf…
Strandjægerne er gået i samarbejde med Tuse Næs Jagtforening.
Landplads:
Status på arbejdslørdag. Stor succes, meget velforberedt arrangement. Der kom en del flere
end der var skrevet på listen, hvilket måske gjorde, at der ikke var overflod af alt ved
morgenbordet.
Hvilke opgaver er løst, og hvilke opgaver mangler? El-arbejdet på broerne er nu færdigt. Klubhuset mangler stadig at blive malet. Ankeret er ikke malet færdig. Taget på slæbestedet
trænger til at blive skiftet.
Hvor mange medlemmer har deltaget i arbejde i år? 42.
Klubhus:
Kommende arrangementer
Fremtidig ombygning – hvad gør vi?
Vi nedsætter et udvalg til august, der skal se på de lidt længere perspektiver.
Både mht. Til ombygning og vedligeholdelse af bygningen og andet på længere sigt.
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Maagen:
Deadline og emner
Havneudvalg:
Status på venteliste og pladser. Der er vist ikke mange lystbådehavne der har ventelister. Vi
har ca. 8 på venteliste.
Rød/grøn skilte til pladserne. Torben Storm har lavet et forslag. Det ser fint ud. Der arbejdes
videre med det. Pris ca. Kr. 100,- pr stk
Der ligger et par gl. både som skal fjernes snarest.
4)
5)
6) Evt.
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