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Generalforsamling 
Søndag  

den 10. februar 2013 kl. 10.00 

Husk: 
 Julefrokost den 26/1 kl. 13 .00 

 
Tilmelding i klubhuset 



 

 

Generalforsamling 
I henhold til vedtægter og havnereglement for Holbæk Bådelaug indkaldes laugets 

medlemmer hermed til ordinær generalforsamling i klubhuset,  
Finsings Plads 2. 4300 Holbæk 

Søndag den 10. februar 2013 kl. 10.00 

Dagsorden: 
1.   Valg af dirigent 
2.  Formandens beretning 

 Beretning havneudvalg 
  Beretning klubhusudvalget 
 Beretning Landpladsudvalget 
 Beretning Medieudvalg  

      (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 

3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen *) 
4.  Regnskab og budget 
5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2013 
6.  Valg til bestyrelsen 

 John Aabech - ønsker at fratræde, der skal vælges et nyt medlem 
 Stig Olsson - ønsker at fratræde, der skal vælges et nyt medlem 
a.   Valg af bestyrelsessuppleant  

       Claus Schunck. Der skal herudover vælges et nyt medlem 
7.      Valg af udvalg:  
     a.  Havneudvalg  
   Ebbe Jensen og Per Frederiksen - begge genopstiller 

b.  Klubhusudvalg:  
Jens Dybvad, Per Rasmussen, Preben Pedersen, Hardy Larsen,  
Lars Eschricht, Bjarne Olsen  
Suppleant: Anders Holm  

 c. Udlejning af klubhus: Preben Pedersen  
     d. Landpladsudvalg: der skal vælges to nye medlemmer 
 e.  Medieudvalget til ”Mågen og hjemmeside” - Erika og  
  Frank  
    f. Arkivar Poul Vestermann  
8.  Valg til revision  
  Claus Schunck - der skal vælges et medlem mere 
  Revisorsuplant, Erika Nicolajsen  
9.  Eventuelt 
*) Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenen på generalforsamlingen, skal 
stilles skriftligt og være i postkassen på havnen, eller sendt til formanden på  
frederiksenper@hotmail.com senest 10 dage før generalforsamlingen. 

 
Holbæk den 1. januar 2013.  Per Frederiksen - formand 

  

 

 

Kalender og planlægning  
 

 
Bestyrelsesmøder:  
tirsdage kl. 19.00: 15/1-2013 
 
Generalforsamling 10/2 -2013 
 
Standerhejsning 20/4 – 2013 
 
Julefrokost  26/1 – 2013 kl.13.00  

Alle billeder fra Bådelauget er indsendt af  Peter Wulff. 
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Formanden har ordet 
 
Jeg håber, at alle medlemmer har haft en god jul og et godt nytår. 
 
Flot arbejde: 
Vores projekt med at udskifte samtlige pæle i havnen til borerør med plastkapper er 
forløbet godt og er tæt på en afslutning. 
Det har været en fornøjelse at skulle organisere arbejdet. En hel del medlemmer har 
stillet op til de forskellige opgaver på alle tider af dagen, og alt er løst godt indtil nu. 
Flere opgaver blev løst af medlemmerne, hurtigere end jeg kunne nå at uddelegere 
arbejdet. 
En stor tak til alle der har deltaget. Det er et godt samarbejde og en god arbejd-
sånd, der har gjort, at projektet er lykkedes. 
Vi planlægger at holde en lille reception med lidt godt til ganen for at fejre afslutnin-
gen af projektet, når alle 75 pæle står klar. Mere om det senere. 
Til orientering, så holder vi budgettet med en udgift på under 250.000 kr. for hele 
projektet, der forventes at holde længere end de fleste af os behøver at bekymre os 
om. Skulle der være tvivl, om projektet var nødvendigt, kan jeg fortælle, at endnu en 
pæl knækkede, da ramslaget blev fortøjet til den - den var også gennem ædt af pæ-
leorm. 
 
Mere flot arbejde: 
Frank vores webmaster, har lavet et solidt stykke arbejde med at opdatere vores 
hjemmeside. Der vil blandt andet være mulighed for at se indlæg fra bestyrelsen og 
forskellige udvalg på hjemmesiden. Det er absolut værd at kigge ind på 
www.holbaekbaadelaug.dk jævnligt. 
 
Arbejdspligt: 
Det er meget få medlemmer, der ikke har opfyldt deres arbejdspligt i år. De vil mod-
tage en ekstraregning eller en henvendelse fra bestyrelsen. Skulle det skyldes en 
misforståelse, vil vi naturligvis drøfte det med medlemmerne. 
Herudover har arbejdslørdagene været en succes, og vores havn fremstår i god 
stand. 
 
Mit første år som formand: 
Jeg har, på den kommende generalforsamling, haft mit første år som formand for 
Holbæk Bådelaug. Det har været en god oplevelse. Jeg oplever stor opbakning til 
arbejdet på vores havn, og et fint sammenhold. Der har været krævende sager, og 
vi har skullet træffe nogle store beslutninger, der indebar større omkostninger. Det 
er heller ikke alle medlemmers ønsker, vi altid har kunnet opfylde. 
Mange foreninger klager i disse tider over, at det er svært at få medlemmerne til at 
være aktive og yde en indsats. Det problem har vi ikke - vi kan både yde og nyde, 
og det gør det i høj grad værd at arbejde for foreningen. Status er, at vi har en god 
og aktiv havn med mange gode arrangementer i løbet af sæsonen - og det er det, 
der er formålet med Holbæk Bådelaug. 
Jeg ser frem til endnu en god sæson i 2013. 
Per Frederiksen - formand 



 

 

Hermed en lille beretning samt billeder 
fra arbejdslørdagen d. 6 oktober 2012 . 
Vi var ca 30 fremmødte medlemmer, 
der gik til morgenbord kl. 08 00, og for-
manden og John Åbeck uddelte da-
gens opgaver. 
Dagens øvelse gik bl.a. ud på følgen-
de: 
Skillevæg i container til nyt rum til klub-
husudvalg. 
Almindelig oprydning på pladsen, samt 
div. rengøring. 
Hakke ukrudt / buske 
Stolper nedstøbes til masteskur, samt 
forlænge taget m /m. 
Bortskaffe pentan bane og reetablere 
græsplæne på området, samt placering 
af anker som vartegn for vort Bådelaug. 
Endvidere rengøring og vinduespuds-
ning i vindstyrke 11, samt værksted! 
  
Vi var ikke heldige med vejret, det reg-
nede faktisk en stor del af dagen, men 
det til trods nåede vi i mål med et rime-
ligt resultat! 
Frokosten var som sædvanligt en ople-
velse for sig selv, klubhusudvalget kan 
vi være glade for! 
En stor tak til alle.  
Sejlerhilsen Peter Wulff. 

  

 

Ændringer for sæsonen 2013.   
 
Det er tid at tænke på havnepladser og kabiner, samt andre ændringer. 
Først og fremmest vil bestyrelsen herved bede alle medlemmer, der endnu ikke har givet 
deres mailadresse om, at skrive adressen på slippen her og lægge sedlen i postkassen 
på havnen, eller maile den. 
Vigtigt! 
Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke indsende slippen,  
Medlemmer, der har låneplads, skal indsende slippen. 
Medlemmer, der ønsker andet, eller har ændringer i henhold til nedenstående skal indsende 
slippen. 
Alle tidligere anmodninger annulleres herved, det gælder alle former for henvendelser. 
Det er vigtigt, hvis ikke du har fast bådeplads i havnen, hytte, kabine eller lign., og ønsker at 
komme i betragtning ved uddeling af ledige pladser, hytter, kabiner, at du kommer slippen i 
postkassen ved klubhuset, eller afleverer den på generalforsamlingen.  
Slippen skal være havneudvalget i hænde senest 1. marts 2013. 
Uddeling af pladser og andre ændringer foregår i april måned.  
 
 
 
 
—–————————————————-Slip 2013—–————————————————— 
 
Undertegnede medlem nr.:_________(Skal altid påføres)  Dato:______________________ 
 
E. mail adresse:————————————————————————————- 
 
Navn:_______________________________ Adresse____________________________ 
 
Telefon nr.___________Mobil____________ Underskrift _________________________ 
 
 Meddeler adresseændring i.h.t. ovenstående adresse 
(  ) Ønsker bådeplads til jolle 
(  ) Ønsker bådeplads. Båden måler lgd._______ br.______ dybde._______ (  ) motorbåd. 
(  ) sejlbåd 
(  ) Ønsker loftkabine 
(  ) Ønsker ¼ fiskehytte 
(  ) Ønsker ansvarsforsikring _________  
(Det er et ufravigeligt krav, at alle både er ansvarsforsikret) 
(  ) Min båd kommer ikke i vandet før -_________ 
(Der henvises til Bådelaugets love og vedtægter) 
(  ) Min båd kommer ikke i vandet i år. (Her henvises til Bådelaugets love og vedtægter) 
(  ) Ønsker at opsige mit medlemskab  
(  ) Ønsker at opsige min kabine 
(  ) Ønsker at opsige min bådeplads nr. _________ 
(  ) Andet 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________  


