
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Mandag den 21. august 2017 kl. 19.00 

 

Referat 

Dagsorden: 

 

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 

 

2) Økonomi v. Torben. 

Status på økonomien og medlemstallet. 

Balance pr. dd. Kr. 524.786,02 – medlemstal: 175 

 

3) Nyt fra formanden og udvalgene 

 

Formanden:  

Hvordan er sommeren i bådelauget gået? 

Aktiviteter på havnen: 

Per har holdt møde med Niels Bo og Jesper fra biografen. Hvad er status? 

Herunder brug af vores vand, el og affaldssystemer.  

Per får mange opringninger fx angående el, hvor folk vi vide, hvor de kan tilslutte deres el. Per 

oplyser om, at de ikke skal tappe el hos os. Vi vil gerne inddrages/orienteres mere vedr 

planlægningen, således, at vi kan være på forkant. 

 

Arrangementerne i løbet af sommeren – hvordan er det gået, og hvad vil vi deltage i fremover. 

Se Pers indlæg i ”Maagen” -  september 2017 

 

Landplads:  

Skiltning. Vi har et tidligere ønske om ny skiltning. Hvordan sætter vi det i gang?  

Hvad og hvor, og er der noget, der skal skiltes i fællesskab med de andre foreninger på havnen. 

 

Brug af slæbested: 

Vi overvejer forskellige muligheder for, hvordan vi kan sikre, at de der bruger har betalt eller er 

medlemmer: 

Fx placering af medlemskort eller kvittering i forruden på bilen 

 

Er der opgaver, der skal løses i løbet af sensommeren og efteråret ? – arbejdslørdag ? 

• El og vand mod syd på landpladsen – vi skal have gravet en længere rende.  

Vi undersøge mulighederne – er der en der kan grave ? 



• Klitroserne skal fjernes – Sprøjte ?? – evt. Kirsebær-laurbær i stedet. 

• Vinduerne i klubhuset mod N og V har det ikke godt – vi skal ha hentet tilbud – Plast ?  

– Alu ? 

 

Et medlem har solgt sin båd og forespørger, om det er muligt at få en landplads til en MOPA. Det 

er det ikke umiddelbart, men det er muligt at få en ”jagt-plads” så får man også en landplads. 

Der er et nogle både, som skal fjernes, da de har stået på land i 2 år. 

 

Klubhus:  

Kommende arrangementer 

Vi har indført professionel rengøring efter udlejninger – hvordan går det? – vurderingen er, at det 

går fint med professionel rengøring af Klubhuset – bestyrelsen overvejer, hvorvidt vi skal få 

selskabet til at gøre rent en gang eller to mere om året end ellers planlagt.  

Det vil være godt for bl.a. gulvet. 

Der har været problemer med op vaskemaskinen, som slår HFI-relæet fra.  

Forventes ordnet den 22/9, hvor reparatøren kommer. 

 

Udlejning/ administration af klubhus: 

Jens Dybvad har meddelt, at han ønsker at stoppe som administrator af udlejningen af vores 

klubhus.  

 

Jens har stået for dette i et par år, og fra bestyrelsens side vil vi gerne udtrykke en tak for den 

store indsats. 

 

VI ER PÅ UDKIG EFTER EN AFLØSER FOR JENS! 

Angående faste arrangementer i klubhuset henvises til Maagen! 

 

Vi har i bestyrelsen flere gange talt om, at der er medlemmer, som ikke altid taler lige pænt til 

de, som løser opgaver udpeget af enten generalforsamlingen eller bestyrelsen.  

Det er ikke rimeligt, og vi må opfordre til er fair omgangstone! 

 

Maagen:  

Næste nummer udkommer i første halvdel af september. 

 

Havneudvalg:  

Status på pladser. Der bliver nogle ledige pladser at fordele. 

”Snip” indsendes INDEN 31/12-17 

BÅDOPTAGNING SØNDAG DEN 22. OKTOBER – HOLD ØJE MED LISTEN!! 

Evt. 


