Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Tirsdag den 21. august 2018 kl. 19.00
Referat
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
Referat godkendt
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet.
Økonomien er god med få udgifter over sommeren, og vi har haft en medlemstilgang på 25
medlemmer i år.
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
- Nyt om forhandlingerne med kommunen – vi gennemgår oplægget, kommenterer, drøfter det med
de andre foreninger og sender vores kommentarer til kommunen. Vi er ikke tilfredse med fristen –
skal der en politisk forhandling til?
Per skriver vores kommentarer ned i et uddspil, som bestyrelsen ser igennem, før det sendes til
genforhandling med kommunen. Herefter afventer vi. Når vi har et godt oplæg, inviterer vi til
drøftelse for alle Bådelaugets medlemmer.
- Møde med politi og beboere omkring Filmtorvet. Hvad er der sat i værk, og hvad fungerer ikke?
Politiet vil arbejde på, at der skabes ro og orden, samt at vi inddrages i god tid i forhold til større
arrangementer. Afspærring for trafik er ikke overholdt af kommunen – der arbejdes på det.
- Koncert med Kim Larsen den 25. august. Hvad skal vi foretage os i den anledning?
Vi er ikke blevet inddraget – Per tager kontakt til arrangørerne.
- Hærværk på havnen i løbet af sommeren – hvordan kan vi sikre os?
Det er vigtigt, at vi inddrager politiet. Per har kontaktet dem med en generel orientering.
Landplads:
Status på opgaver omkring værkstedsbygning, tage på hytter, vand og el på landplads, sporene på
slæbestedet m.m.
Der er nået rigtigt meget, og mange medlemmer har ydet en indsats. Der skal renoveres skure, og
det er en større opgave. Dennis vil søge at få overblik over omfanget.
Hvem kan overtage græsslåning?
Per kontakter medlemmer.
Har vi opgaver, vi kan lægge ud i grupper, så vi aflaster arbejdslørdagene?

Vi noterer forskellige opgaver, der kan lægges ud i grupper. Per skriver om det i Maagen, så
medlemmer kan byde ind.
Klubhus:
Nyt om klubhus og udlejning
Arrangementer i den kommende periode.
Fællesarrangement den 25. august. Bådelauget støtter arrangementet med lidt godt til kaffen m.m.
Der kommer standerhaling, VHF-kursus m.m. i løbet af den kommende periode.
Kurser:
VHF- kursus
Knud har arrangeret det og har lavet annoncering og opslag..
Maagen:
Næste nummer – deadline?
9. september – der udsendes samtidig ansøgningsblanket til bådpladser.
Havneudvalg:
Vi har fået et par ledige pladser. Hvordan fordeler vi bedst dem i forhold til eksisterende pladser?
Ebbe og Per varetager rokering og kontakt til medlemmer, der kan få plads.
Evt.

