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Formanden har ordet
Tak for valget
Jeg vil gerne takke for den flotte opbakning, jeg fik, da jeg blev valgt som ny
formand for Holbæk Bådelaug på generalforsamlingen.
Jeg overtager formandsposten efter John Just, som igennem sine seks år på
posten har opnået rigtigt flotte resultater for lauget. En stor tak til John.
Mit mål er at videreføre vores bådelaug med de værdier, der har vist sig gode
hidtil. Vi er en rummelig forening for alle typer bådejere - og landkrabber, og det
er medlemmernes arbejde, der driver foreningen. Uden medlemmernes indsats
har vi ikke noget bådelaug. Sådan bliver det også fremover.
Medlemskab af Dansk Sejlunion
Et stort flertal vedtog på generalforsamlingen, at Bådelauget bliver medlem af
Dansk Sejlunion (DS). Samtidig var der flertal for at tegne en meget billig obligatorisk ansvarsforsikring for alle bådejere gennem DS og Codan. Alle medlemmer vil også modtage bladet ”Sejler” flere gange årligt, og vi kan ligge ved de
gule DS-bøjer med god samvittighed. Herudover er DS behjælpelig med rabatter, råd og vejledning samt juridisk bistand, hvis vi skulle rage uklar med myndighederne.
Den fælles ansvarsforsikring
Alle bådejere har modtaget opkrævning, hvoraf det fremgår, at de nu er tilmeldt
en fælles kollektiv ansvarsforsikring vis DS og Codan. Forsikringen er obligatorisk. Den er væsentligt billigere end de fleste andre forsikringer på markedet. Vi
håber, at medlemmerne vil blive tilfredse med ordningen.
Fælles arrangement omkring søredning
Jesper og Claus fra kajakklubben har taget initiativ til at stable et fælles arrangement på benene lørdag d. 16. juni. Emnet er søredning, og vi håber på deltagelse fra både Falck og søværnets redningshelikopter. Herudover skal vi bruge
forskellige bådtyper til at demonstrere redning fra båd.
Vi tænker, at afslutte dagen med et fælles grillarrangement for alle foreningernes medlemmer.
Der kommer mere om arrangementet senere - se hjemmesiden og opslag på
havnen.
Havnens fremtid
En stor udfordring de kommende år bliver omdannelsen af industrihavnen fra
erhverv til et område med blandet bolig, handel og kulturliv.
Vi er på forkant med udviklingen, og udgangspunktet fra kommunen er at bevare havne livet på vores område og i vores foreninger. Bestyrelsen arbejder aktivt på at sikre størst mulig indflydelse på projektet til fordel for både vores foreninger og byens borgere.
Fordeling af pladser for 2012
Vi har fordelt alle pladser for den kommende sæson. Der var ca. 15 ansøgere til
to pladser, så vi kunne desværre ikke imødekomme alle ønsker.
Det er forår…
Foråret står for døren. Snart kommer der rigtigt liv på havnen. Der skal males,
poleres, repareres og søsættes.
Jeg, og bestyrelsen, ønsker alle medlemmer en god sæson 2012.
Med venlig hilsen Per Frederiksen - formand

Nyt fra bestyrelsen
Vigtigt - fælles obligatorisk ansvarsforsikring
i bådelauget.
Kære medlemmer.
På generalforsamlingen i år vedtog et stort flertal at indmelde Holbæk Bådelaug i Dansk Sejlunion.
Samtidig tilsluttede vi os den fælles obligatoriske ansvarsforening, som Sejlunionen tegner via Codan.
Det er i forvejen et krav, at alle både med plads i Bådelauget skal have en
ansvarsforsikring.
Vi havde et stort ønske om at gøre ansvarsforsikringen billigere og nemmere for medlemmerne. Samtidig sikrer vi os, at alle medlemmer er forsikrede.
Forsikringen er en del billigere end vores nuværende ordning, og også billigere end størstedelen af de gængse forsikringer på markedet.
Forsikringen koster 200 kr. årligt og opkræves sammen med medlemsindbetalingen i marts 2012.
Den omfatter alle både, der kræver særskilt betaling, uanset om de ligger på
pæle-, kæde- eller landplads.
Slæbejoller og skydepramme, der ikke er omfattet af opkrævning, er således
undtaget.
Forsikringens ikrafttræden vil blive annonceret ved opslag på havnen og på
hjemmesiden, så snart den er aftalt på plads.
Ordningen omfatter ikke medlemmernes egne kaskoforsikringer.
Vi vil opfordre alle medlemmer til at kontakte eget forsikringsselskab for
nærmere aftale om skift til denne ordning.
Medlemmer, der allerede er omfattet af vores nuværende kollektive forsikring, behøver ikke at gøre yderligere.
Kontingentet til Dansk Sejlunion udgør
ca. kr. 100 årligt, men vil ikke blive opkrævet i 2012.
Vi håber, at alle medlemmer vil være
tilfredse med denne nye ordning.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Per Frederiksen
Formand

Nyt fra redaktionen

Fra medlemmerne

Den ”gamle Redaktør” er blevet valgt til ny formand for Bådelauget og det
var derfor nødvendigt at finde en ny til posten. På Generalforsamlingen blev
jeg valgt til at udføre denne opgave.
Jeg håber, at jeg vil kunne leve op til den standard, som Per har været med
til at sætte sammen med det øvrige medieudvalg.
Redaktionen modtager hellere end gerne indlæg fra medlemmerne i form af
artikler, turbeskrivelser, billeder og Køb – Salg – Bytte osv.
Indlæg kan sendes til:
Skrænten 46
4300 Holbæk
eller til tpraest@gmail.com
Torben Præst

Kalender og planlægning af
aktiviteter i det kommende år
Bestyrelsesmøder: tirsdage kl. 19.00:
6/3, 1/5, 19/6, 21/8, 25/9, 6/11, 11/12 15/1
Arbejdslørdag den 12/5 og 6/10

SRPI 2012 sejles weekenden 16-17. juni
Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) sejles i Sjællands indre farvande: Roskilde Fjord og Isefjorden. Sejladsen for tur- og kapsejlere er en af Danmarks
smukkeste, idet der sejles rundt i et enestående fjordlandskab. Det er en hyggelig sejlads med socialt samvær og overnatning i havn lørdag aften.
Siden den første sejlads i 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagende til over hundrede både – det er således en meget fremgangsrig sejlads,
der arrangeres af en gruppe ildsjæle fra klubberne rundt omkring i fjordene.
Start lørdag morgen, og mål søndag tæt på din hjemhavn i fjorden – ved anduvningsbøjen til Holbæk Fjord.
En herlig weekend for tursejlere i motor- og sejlbåde, kapsejlere og sejlerskoler.
Kapsejlads for dem, der er tiltrukket af konkurrencen; målebrev kræves.
Tursejlads for dem, der vil have en dejlig weekend med gode oplevelser på
vandet, med øje for hyggen.
Motorbådsløb med opgaver og konkurrencer undervejs.
Tid til socialt samvær lørdag aften med gang i grillen i overnatningshavnen.

Søsætning: 21/4
Standerhejsning: 28/4
Standerhaling: 27/10
Bådoptagning: 28/10
Generalforsamling: 10/2 -2013

Præmier til løbsvindere med flere, og gaver til alle startende, som indsender
logbogen rettidigt.
Bedste sejlerskolebåde præmieres.
Sejlerfest og præmieoverrækkelse sidste weekend i august.
Yderligere oplysninger og tilmelding på www.srpi.dk, hvor du også finder kontaktinformation på SRPI-ildsjælen i Holbæk, Jacob Saltoft Kristiansen der
hjælper nye deltagere med råd og vejledning. Startgebyr kr. 250,- Seneste
tilmelding 5. juni 2012 - lodtrækning om bog præmie blandt de tilmeldte, der
har b talt startgebyr før 1. maj.

”På eventyr i Middelhavet”

Standerhejsning
Lørdag 28/4 kl. 16.00
Dagen vi alle har glædet os til hele vinteren!
Sæsonen starter med standerhejsning, og bagefter
kl. 17.30 er der spisning i klubhuset.
I år serverer vi følgende:

Oksegryderet med perleløg og svampe
( nogen der ikke er giftige )
Dertil basmati ris og små nye kartofler,
frisklavet agurkesalat samt kogte bønner.
Til dessert er der islagkage.
Efter maden kaffe og te med lidt sødt.
Prisen er som sædvanlig kun 80 kr.
Øl, vin og vand også til sædvanlige lave priser.
Der er 45 pladser så skynd dig med tilmeldingen på
listen der hænger på opslagstavlen i gangen i klubhuset. Kom og fortæl om dine forventninger og hør
hvad andre glæder sig til at opleve på fjorden i den
kommende sæson.

Vi skal nok få en god aften!

- fredag 27. april kl. 18:00 (Foredraget starter kl. 19:00)
Herslev Strand Sejlklub får besøg af Lasse og Malene der er skippere på det
gode skib Æfnitýr.
I foråret 2009 pakkede de børnene i båden, en Vindö 40, og tog på langfart.
Vær med når skipperne fra Æfnitýr fortæller om deres eventyrlige langtur til
Middelhavet via Den Engelske Kanal, og tilbage gennem Europas floder og
kanaler. Om fantastiske naturoplevelser og frustrerende sejladsbetingelser på
den 8.000 sømil lange rejse - en rejse, der endte med at Æfnitýr flyttede hjemhavn fra København til Holbæk - hvorfor, får vi nok også at vide.
Kort tid efter foredraget udkommer en bog om familiens langtur, og der trækkes lod blandt deltagerne om et eller flere af de første eksemplarer af bogen
"Skibet er ladet med eventyr". Samme bog er lodtrækningspræmie blandt de
tidligt tilmeldte ved Danmarks sjoveste sejlads, Sjælland Rundt På Indersiden
- se www.srpi.dk.
Fællesspisning kl. 18:00 – tag lidt med til buffeten. Foredraget starter kl.
19:00.
Et beskedent, familievenligt bidrag opkræves. Alle bidrag går til køb af bøger,
så gevinstchancerne er rigtigt gode.
20 kr. per person, dog max. 40 kr. per familie – så tag endelig børn eller børnebørn med til denne hyggelige aften.
Med venlig hilsen 'Kulturministeriet', Herslev Strand Sejlklub

Nyt fra klubhusudvalget.
Kære medlemmer af Lauget
Lørdag den 16. juni vil vi afholde et fælles arrangement for
alle foreninger på havnen: bådelauget, kajakklubben,
strandjægerne og søspejderne.
Det handler om søredning. Vi håber på deltagelse af Falck,
Søværnets redningehelikopter med meget mere.
Vi slutter af med et fælles grillarrangement.
Jesper og Claus fra kajakklubben har fået idéen, og vi bakker selvfølgelig op i bestyrelsen.
For at det kan blive en succes, skal vi bruge et par frivillige,
som vil deltage i en arbejdsgruppe med de andre foreninger
omkring planlægning og afvikling af dagen.
Arbejdet her udgør arbejdspligten for i år.
Vi hører også gerne fra medlemmer, som vil stille et fartøj til
rådighed til en lille "redningsaktion" med bjærgning og lignende.
Jeg tager imod henvendelser. Er vi mange, kan vi fordele
arbejdet, så der også er hænder til at løse opgaver på selve
dagen.
Per Frederiksen

21/4 Søsætning af både
I forbindelse med søsætning af både vil Preben fra kl. 8 til 12 servere kaffe og morgenbrød med lidt ost og marmelade i klubhuset.
28/4 Standerhejsning
Se opslag andet sted i bladet
12/5 Arbejdslørdag.
Kl. 8 serveres kaffe og morgenbrød i klubhuset.
Når arbejdet er klaret er der frokost.
Hvis du deltager i denne arbejdslørdag så kryds venligst af om
du kommer til morgenkaffe og om du deltager i frokosten.
Tilmelding på liste på opslagstavlen i klubhuset.
16/6 Søredning.
I samarbejde med de andre foreninger på havnen bliver der et
arrangement omkring søredning.
Det er tanken at der sluttes af med grill og hyggeligt samvær.
Nærmere oplysning gennem opslag på havnen.
23/6 Sct. Hans
Sct. hans aften er grillen tændt kl.19, så kom med jeres mad og
drikkevarer og lad os få en hyggelig aften.
30/6 Nordhammer træf.
Programmet er ikke på plads endnu, men der vil komme opslag
på havnen i god tid. Vi ses! Med venlig hilsen

Ref. : Generalforsamling Holbæk Bådelaug
februar 2012 kl.10.00
Kort referat af generalforsamling. Hele referater kan ses på hjemmesiden og ligger i
klubhuset.
John Just bød velkommen til den 32. generalforsamling og gjorde opmærksom på, at
generalforsamlingen er højeste myndighed.
Valg af dirigent
Bjarne Olsen
Bestyrelsens beretning
Formanden bød velkommen til nye medlemmer og gennemgik beretningen.
Kommunen planlægger et træskibstræf i pinsen 2013.
Betalingen til kommunen ligger fast til 2020
Sporene til ophalervognen er forlænget så både med en halv meters yderligere dybdegang kan benytte vognen. Sten er fjernet fra indsejlingen.
Vi har fået en container til opbevaring af påhængsmotorer. Der kan tegnes fælles forsikring med selvrisiko på 2000 kr.
Stor succes med de fælles arbejdsdage, hvor der bliver lavet rigtig meget. Tak til alle!
7 medlemmer bliver pålagt en mult på kr. 500 for udeblivelse på arbejdsdage. 2 mister
deres plads pga. gentagen udeblivelse.
Både i havnen skal være ansvarsforsikret! Codan tilbyder en sådan forsikring ved
samtidig indmeldelse i Dansk Sejlunion.
Stor opfordring til at man modtager Mågen elektronisk. Det sparer mange penge.
Havneudvalg
Ebbe: Miljøhus. Der er også plads til øldåser. Dog er der sat sække op til øldåser ved
siden af skraldespandene. Brug dem, men kun til øldåser! Ellers er miljøhuset til olieaffald, batterier mm.
Skraldeordningen er kun til skibsaffald og ikke til presenninger mm. Dette skal man
selv køre på genbrug.
Klubhusudvalg
Per: Udvalget har været vært ved forskellige arrangementer. Både med foredrag og
service over for medlemmerne. Klubhuset er udlejet ca. 20 gange om året.
Besøg fra venskabshavnen Nordhammer. Det har knebet lidt med interessen fra medlemmernes side. Tilslutning til at venskabet fortsætter. Kom og vær med!
Landpladsudvalg
John Aabech: Formålet er at vedligeholde og forbedre. Det kører fint efter at vi har
indført tvungen deltagelse.
Kommentar: Det er forskrækkeligt, at landpladserne bliver vedligeholdt så dårligt om
sommeren.
DET ER DE, DER HAR PLADSERNE, DER SKAL STÅ FOR VEDLIGEHOLDELSEN!
Ebbe stiller sig gerne til rådighed med at låse op for værktøj mm, hvis nogle vil påtage
sig opgaven med tilsyn med pladsen og gå den igennem et par gange om året.
(aftales med bestyrelsen). Peter Post og Per Christensen melder sig.
Medieudvalg
Per: Mågen Samarbejde mellem Per og Erika. Frank tager sig af hjemmesiden.
Ca. 60 medlemmer får Mågen elektronisk. Det giver en enorm besparelse. TILMELD
JER!!!!

Hjemmesiden: Kontaktformularen er nu slettet. Hvis man fremover vil modtage Mågen pr. post, skal man meddele det!!!
Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.
Frank indstiller Jesper Michelsen til at blive æresmedlem af bådelauget. Umiddelbart
en del tilslutning, men John Just gør opmærksom på, at et ikke tidligere medlem ikke
kan blive æresmedlem. Indmeldelse i Dansk Sejlunion med kollektiv ansvarsforsikring, rabatter mm.
John Aabech redegør for fordele og pris ved medlemskab. Pris kr. 100,- pr. medlem.
Tidligere har vedtægterne spærret for et medlemskab af fx DS, men det forsvandt i
revideringen af vedtægterne i 2007. Medlemskab skal i givet fald betales over kontingentet.
Regnskab og budget
Økonomien er fin. - 67.876,38 i overskud i 2011
Budget: Budgettet skal justeres. Det blev lavet inden vedtagelsen at indmeldelse i DS.
Regnskab og budget godkendt.
Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2012
Uændret ifht. sidste år.
Valg til bestyrelsen.
John Just Petersen formand (modtager ikke genvalg)
Per Frederiksen valgt til formandsposten.
Valg af nyt bestyrelsesmedlem. Torben Præst foreslået af bestyrelsen. Valgt.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Claus Schunk og Poul Erik Hansen valgt
Valg af udvalg:
a. Havneudvalg: Ebbe Jensen, Per Frederiksen
b. Klubhusudvalg
Jens Dybvad, Per Rasmussen, Preben Pedersen, Hardy Larsen, Bjarne Olsen. Poul
Lynge. Suppleant - Anders Holm
c. Udlejning af klubhus: Preben Pedersen
d. Landpladsudvalg: John Aabech, Per Christensen
e. Medieudvalg til ”Mågen” og hjemmeside: Erika Nikolajsen, Torben Præst, Frank
Skibby
f. Arkivar:
Poul Westermann gør opmærksom på, at der ikke har været en eneste henvendelse i
det forløbne år. Poul Westermann skal med på hjemmesiden og i Mågen.
Oversigt over materiale bringes på hjemmesiden.
Valg til revision: John Just, Claus Schunk
Revisor suppleant: Erika Nikolajsen
Referat Torben Præst

