
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Mandag d. 25. april 2016 kl. 19.00 
 
Dagsorden: 
Mødet startede med, at Esben (repræsentant fra kommunen) præsenterede plan om en transformator 
på vores plads. Vi stiller os positive, især hvis den kan placeres i hjørnet af landpladsen nærmest 
biografen. 
 
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 
OK 
 
2) Økonomi v. Torben Storm 
Status på økonomien: Balance kr. 447.920,00 
Status på indbetalinger: Ingen restancer! 
Medlemstal: 154 
 
3) Nyt fra formanden og udvalgene 
 
Formanden:  
Hjertestarter:  
Per køber, men manglede lige et CVR-nummer. 
Nyt om havneudviklingen: 
Møde på torsdag. Se ovenstående vedr strøm. 
Samarbejdet med de andre foreninger: 
Ny formand i Kajakklubben, men kun midlertidigt. Hun stopper til generalforsamlingen.  
Oplægget vedr Kajakklubbens ønske om udvidelse blev drøftet. Vi skal tage stilling og komme med 
en udmelding. Per har forklaret, at vi ikke kan afstå pladsen med mindre vi kan få velegnede 
erstatningspladser.  
Per vil gerne holde et møde med KK. 
 
Per bragte forslaget om fælles ”åbent hus” (tour de chambre) mellem de tre foreninger videre. Det 
blev positivt modtaget. Per laver et opslag. 
 
Landplads: 
Tag på masteskur skal skiftes – i juni måned. 
 
Klubhus:  
Ombygning: hvad mangler vi her til sidst? 
Dørtrin er bestilt 
Dørstop skal laves. Evt pumpe med lås. 
Beklædning på gavl. 



Omkostning på ombygning indtil nu: kr. 284.000 
 
Bådpladser:  
Der er usikkerhed om ejerforhold på en båd, som endnu ikke er søsat. Der skal foreligge en 
forsikringspolice med ejers (medlems) navn og dokumentation for ejerforhold. 
 
Søspejderne har en ledig plads. Den næste på ventelisten til låneplads kan ligge der indtil videre. 
 
Arbejdslørdag: 
Beklædning af gavl 
Klipning af hybenroser 
Tømning af miljøhus 
Oprydning på bukkeplads. 
Pletmaling på hus 
Røgovn  
Vask/maling af signalmast 
Lugning mellem p-plads og landplads 
Rengøring af bænke og borde 
Dørpumpe/-stop 
Kantlister på broer 
 
Liste over arbejdspligt/-deltagelse gennemgået. 
 
Maagen:  
Næste nummer i september. 
 
Havneudvalg:  
 
Kalender: 
Arbejdslørdag 30. April og 8. Oktober 
Standerhaling den 29. Oktober 
Bestyrelsesmøder: 30/5 – 22/8 – 3/10 – 14/11 – 5/12 – 16/1 
Deadline Maagen: 16/9 
Generalforsamling 5. Februar 2017 
 
Evt. 
 
Referat  
Torben Præst 
 


