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Nyt fra formanden 

Det er forår… 

Den er god nok, sæsonen står for døren, solen er kommet op på den nordlige halvkugle, og vi 
skal i gang med at alle vores aktiviteter på havnen og på vandet. Jeg håber, at vi alle får en god 
og lang sejlsæson. 

Klubhuset er ombygget og klar – en stor tak til byggeholdet. 

16 mand, og et par damer har lagt en ualmindelig stor indsats i at ombygge vores klubhus. Det 
er blevet rigtigt flot, og jeg vil gerne sige tak for indsatsen til alle jer, der har bidraget. 

Jeg håber, at vi alle vil få stor glæde af de nye faciliteter mange år fremover, og vi skal alle hu-
ske at passe godt på det. Klubhuset er en vigtig ramme for vores sammenhold og fællesskab på 
havnen. 

Både budgettet og tidsplanen er holdt – det kan vi godt være stolte af. 

Indvielse af klubhuset og standerhejsning 

I forbindelse med standerhejsningen lørdag den 16. april fra kl. 15.00 – 17.00 vil vi gerne byde 
indenfor i vores nyindrettede klubhus. Der vil blive et lille traktement og noget godt at skåle i for 
alle. Tilmelding er ikke nødvendig hertil. 

Om aftenen vil der være tilmelding til standerhejsningsmiddag kl. 18.00, som sædvanlig. Se 
opslag på havnen. 

Brug af el i bådene – hvad må vi? 

Der har været lidt tvivl omkring vilkårene for brug af el i bådene. 

I sommerhalvåret må vi alle bruge el til almindelig ladning af batterier, lænse pumper og lignen-
de med lavt strømforbrug uden beregning. 

I vinterhalvåret er det tilladt at lade batterier og lignende, men al brug af varme eller andet 
strømkrævende skal aftales med pladsmanden, og der skal opsættes bi måler, så vi kan afreg-
ne forbruget. 

Pladsmanden kan fjerne et kabel og kontakte en bådejer, hvis der er tvivl om brugen. Ingen 
andre må fjerne kabler, da vi ikke ved, om der f.eks. kører en lænse pumpe eller lignende i bå-
den. 

Nyheder fra hjemmesiden 

På www.holbaekbaadelaug.dk kan du tilmelde dig nyheder, så du automatisk får besked, når 
der sker noget nyt. Du kan også læse Franks nye portal om Isefjorden. Kig forbi på siden, der 
står meget godt. 

Søsætning af både 

Lørdag den 23. april er Thomas vognmand klar til at søsætte vores både. Der kommer opslag 
op på havnen, hvor I kan skrive jer på. 

Ansvarsforsikring og arbejdspligt 

Husk, at du som bådejer med plads i havnen er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring på båden 
i dit navn. 

Du er også forpligtet til at deltage i arbejdslørdag eller andet aftalt arbejde. Det giver os både et 
godt fællesskab, en pæn og velfungerende havn og lave priser. 

 

  

 

Vi har et godt gensidigt samarbejde med kulturbiografen  
Tjek lige deres hjemmeside på: 

http://www.kulturbiografen.dk/ShowCrmNews.aspx?urlId=291  

Arbejdslørdag 

Næste arbejdslørdag bliver i år allerede lørdag den 30. april på grund af helligdage. 

Der kommer opslag på havnen, hvor du kan skrive dig på. 

Det er fra kl. 8.30 – 13.30, som sædvanlig, og klubhusudvalget sørger for god be-
spisning og drikkevarer. 

Koncert på havnen – Dizzy Mizz Lizzy 

Lørdag den 13. august kommer der koncert med Dizzy Mizz Lizzy på havnen foran 
biografen. Det bliver stort med op til 4000 mennesker og megen aktivitet. 

Arrangørerne har spurgt, om de kan låne klubhuset til base for læger og samaritter, 
uden offentlig adgang. Desuden skal der være fri adgang for udrykningskøretøjer 
gennem vores havn, så det skal vi også sikre på dagen. Det har vi sagt ja til, da vi 
gerne vil samarbejde om gode, kulturelle aktiviteter på havnen. 

Det bliver højt og festligt. 

Nyt tag på klubhuset 

Holbæk Kommune har sagt god for, at de udskifter taget på klubhuset. Sagen er 
videresendt til de udvalg, der skal igangsætte det. Vi venter på dem, og i mellemti-
den holder vi øje med eventuelle utætheder eller skader. 

God sæson til jer alle 

Hilsen Per Frederiksen - formand 

Foto Per Frederiksen 
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Det sker i klubhuset: 
Lørdag d. 16/4: Standerhejsning og indvielse af ombygning af klubhus.  

Fra kl. 15 til 17 bliver der et let traktement, bestående af pølser og brød, øl, boblevand og vand, 

til klubbens medlemmer. 

Kl. 17 er der standerhejsning. 

Kl. 18 er klubhusudvalget klar med en dejlig middag bestående af: 

 

 

       

   

 

 

 

 

Prisen for alt dette bliver kr. 100. 

Vin, øl og vand til de sædvanlige rimelige priser. 

Bindende tilmelding på liste, der er opsat i gangen i klubhuset, senest d. 12/4. 

Kom denne dag, og lad os få nogle hyggelige timer sammen. 

Lad os andre høre hvordan din vinter er gået, og om dine planer for sommeren. 

 

Lørdag d. 23/4 

Søsætning af både. 

I "vindstyrke 11" er der kaffe og te og en grovbolle eller et rundstykke 

med ost. 

 

Lørdag d. 30/4 

Det er arbejdslørdag. 

Derfor er der morgenbord kl. 8 i klubhuset. 

Når dagens arbejde er klaret, er klubhusudvalget klar med en god frokost. 

Bagefter kaffe og te.         

God arbejdslyst  

Jens 

Helstegt Amerikansk Okseyderlår anrettet med frisk blandet salat, 

kartoffelbåde og timiankartofler. 

Sauce bearnaise. 

Desserten bliver Bådelaugets berømte "makron is". 

Bagefter kaffe og te med en småkage og lidt sødt. 

 

  

 

Ombygningen er færdig, og klubhuset er klar til at blive indviet. 

Bortset fra lidt små detaljer, så er vi helt bogstaveligt i hus nu. 

Vi har et nyt, stort og lyst køkken og rigtigt gode toilet- og badefaciliteter. Der er malet, og gul-

vet har fået en velfortjent afhøvling og behandling. 

Alt er lavet til tiden af et godt arbejdshold på 16 mand og 2 damer. 

Budgettet på de 300.000 kr. er overholdt, og nu venter vi bare på, at kommunen lægger nyt tag 

på huset, så er det i bedre stand end nogensinde. 

Fredag den 4. marts inviterede vi arbejdsholdet på en sildemad og lidt at drikke. Der var festligt 

pyntet op på bordet med blandt andet røre pinde, skrueæsker, fugemasse, lim og grund rens 

(kan ikke anbefales at komme i kaffen), så vi ikke helt glemte, at vi havde været på arbejde 

dernede. 

En stor tak til hele holdet og tillykke til os alle sammen med det nye flotte hus. 

Hilsen 

Per - formand 



 

 

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug 

Søndag den 7. februar 2016 kl.  10.00                  Dagsorden:   Referent: Stig Olsson 

Valg af dirigent og referent                                    John Just og Stig Olsson foreslås. 

                  Begge valgt. 

2. Formandens beretning 

 a)   Beretning havneudvalg          b)   Beretning klubhusudvalget 

c)   Beretning landpladsudvalget   d)   Beretning medieudvalg 

   (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 

Per Frederiksen gennemgik havnens tilstand og udførte arbejdsopgaver i det forgangne år. 

Fortalte ligeledes om planer for havnens fremtid. Der er styr på pladserne. 

Per Rasmussen redegjorde. Klubhus aktiviteterne i løbet af året. 

Takkede for arbejdsindsatsen i det forgangne år. 

Erika Nicolajsen meddelte at arbejdet med mågen forløber fint. Frank Skibby orienterede om 

hjemmesiden. Mulighed for at tilmelde sig nyheder via hjemmesiden. 

Indlæg modtages gerne. Den samlede beretning enstemmigt vedtaget. 

3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 

Ny pladsmandsaftale og fordeling af opgaver til denne (best). Forslag til indkøb af hjertestarter 

(Tommy Jensen). Forslag fra Frank Skibby om venskabsklub, QR-koder, infofolder og fælles 

åbent hus. 

Bestyrelsen foreslår at Ebbe fortsætter som pladsmand og Svend Åge varetager søsætning og 

optagning af både. Generalforsamlingen er meget positiv for denne løsning. Bestyrelsen arbej-

der videre og tager beslutning. 

Forslaget drøftedes, herunder problemer med tyveri. 

Generalforsamlingen vedtog forslaget og bestyrelsen arbejder videre, evt. med en placering i 

gangen i klubhuset. 

Frank redegjorde for forslaget.  

Vedr. Venskabsklub: Bestyrelsen efterlyser medlemmer der arbejder videre. 

Vedr. QR-koder: Der opsættes er QR-kode til vejrtjeneste. 

Vedr. Infofolder: Gæstesejlere skal informeres om muligheder for tømning af båd toiletter. Skilte 

på havnen og orientering på hjemmesiden.  Vedtaget. 

Vedr. Åbent hus: Per Frederiksen bringer forslaget videre til havne rådet. Forslaget positivt mod-

taget og bestyrelsen arbejder videre. 

4.  Regnskab og budget 

Enstemmigt vedtaget 

5.Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2016 

         Der forslås ingen stigninger.  Vedtaget 

  

  

 

6.Valg til bestyrelsen 

 Per Frederiksen - formand, ønsker at genopstille. Valgt 

Torben Præst – bestyrelsesmedlem og redaktion, ønsker at genopstille. Valgt 

Valg af bestyrelsessuppleanter - Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller. 

Begge valgt 

7.  Valg af udvalg 

 Havneudvalg: Evt. ny pladsmand og Per Frederiksen. 

Klubhusudvalg, følgende er på valg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Lykke, Poul Lynge. 

Suppleant: Anders Holm – ønsker ikke genvalg. 

Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller. 

Landpladsudvalg: Stig Olsson og Luffe Hjulgaard genopstiller. 

Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby - begge genopstiller. 

 Per Frederiksen og Ebbe Jensen valgt. 

Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Lykke,  og Svend Åge Jensen valgt. 

Suppleant: André Steenberg. Jens Dybvad valgt. Stig Olsson og Luffe Hjulgaard valgt. 

Erika Nicolajsen og Frank Skibby valgt 

 8.  Valg til revision – Følgende er på valg: 

 Claus Schunck ønsker gerne en afløser. Erling Brønnum Suppleant: Erika Nicolaisen. 

  Erling Brønnum valgt .Nyvalgt – Erika Nicolaisen. Suppleant: Knud Lykke Olsen 

9.  Eventuelt 

 Drøftelse af oplæg fra Kajakklubben om udvidelses af klubhus. 

 Per orienterede om kajakklubbens henvendelse. 

Henvendelsen drøftedes og der var en del betænkelighed fra medlemmernes side. Muligheder 

for inddragelse af andre arealer til landpladser drøftedes. 

 Luffe Hjulgård: Bukke ved containeren bør fjernes hvis de ikke skal bruges. Effekter uden num-

re fjernes. Bestyrelse handler på henvendelsen. 

Frank Skibby: Ønsker om pladser, ændringer gøres digitalt. Stadig mulighed for papirudgave. 

 Frank Skibby: Det er for dyrt af søsætte/optage både med vognmand. Var det muligt at det er 

foreningen der ”hyrer” vognmanden. Frank undersøger muligheden. 

Frank Skibby: Ønsker større åbenhed om planerne for hele havneområdets fremtid fra kommu-

nens side. 

Alle nye informationer lægges fremover på bådelaugets hjemmeside. 

   

 

 

 


