
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug 
Mandag d. 11. november 2013 kl. 19.00

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
OK

2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien – Totale saldo 254.889,26
Overvejelser om forsikring mod hacking mv. vil beløbe sig til ca. Kr. 700,- pr år.
Skift til Jyske bank. De sidste bestyrelsesmedlemmer skal nu, efter forskellige ferier mv.,  
se at få skrevet under. 

3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden
- Førstehjælpskursus - aflyst grundet manglende tilmelding.
- Møde med havnerådet og Kulturbiografen. Planlagt møde med kommunen. 
Møde m. Niels Bo
Det  øde  anlæg  vest  og  nordvest  for  os  skal  ligge  brak(?)  indtil  2020.  
Niels Bo foreslår beplantning Per foreslog straks et offentligt toilet, hvilket tilsyneladende 
faldt  i  god  jord.  Måske  arealet  skal  benyttes  til  sommertivoli  mv.  
Biografen vil gerne slå på, at den stort set er den eneste biograf i landet, man kan sejle 
til !!! Vi vil også gerne have flere gæster i vores havn. 
Ebbe nævner, at der mangler landpladser til de både, der ligger i havnene. Måske kunne 
der  afsættes plads til  dette.  Det  er  muligt  at  finde kommunens planer for  havnen på 
Kommunens hjemmeside. Nyt møde i sagen den 26/11.

Codan. Se nedenstående bilag 1. (Vedhæftet – se dette)

Landplads 
Der har været mange positive henvendelser vedr. den seneste oprydning og beskæring 
her  på  havnen.  En  enkelt  har  været  negativ.  Forslag  om  navn  på  vores  sten. 
Værkstedsbygningen trænger efterhånden til maling. Huset står skævt! Containeren skal 
nivelleres. Tagplader på husene trænger til udskiftning. Evt. maling eller epoxybehandling af 
gulv i miljøhus.

Klubhus –
Udlejning: Jens fremlagde forslag til ny lejekontrakt for klubhuset. Vedtaget med enkelte 
justeringer. Kommer i næste udgave af Maagen.

Aftaler omkring rengøring: Lise og Anders er stoppet med hovedrengøring. Dermed er 
deres friplads inddraget. De fortsætter dog med at bistå Jens med den almindelige 
rengøring.
Udlejning og rengøring hører sammen. Det medfører at Jens fremover står for 
udlejningen.
Vi siger tak til Preben for det arbejde han i tidens løb har udført for Bådelauget.
Jens har suppleret køkkenudstyret, men der mangler pander. Jens indkøber to pander.



Arrangementer til vinter:
”Madklub” hver 1. torsdag i måneden i vinterens løb.
Julefrokost formodentlig i januar. Der kommer opslag.

Maagen 
Ny udlejningskontrakt omtales i næste udgave .

Havneudvalg -

4) Emner og punkter til generalforsamlingen
- Afvikling af den kollektive ansvarsforsikring. Vedtaget at fremlægge forslaget på 
generalforsamlingen. – forslag til ny forsikringspolitik. Se nedenstående bilag 2.

- Afvikling af medlemskab af DS, forlag om udmeldelse fremlægges på 
generalforsamlingen, da vi har mere bøvl end glæde af medlemskabet.
 
5) Arbejdspligt
- Evaluering af vilkår for arbejdspligt bl.a. på baggrund af henvendelser fra John Skaise
Pt. ingen ændringer, det overvejes dog, om vi skal foreslå at ændres til, at man kan betale 
kr. 500,- i to år inden man mister bådepladsen.

Hvilke medlemmer skal vi kontakte eller udskrive ekstra gebyr til?
8  medlemmer  kan  vist  imødese  en  henvendelse  ang.  manglende  opfyldelse  af  deres 
arbejdspligt i 2013, men året er ikke omme endnu.
 
6) Evt. 

Bilag 1. Svar fra Codan
Hej Per

Selv om du tidligere har givet udtryk for, at du ikke længere ønsker
kontakt med mig, så håber jeg alligevel, at du kan leve med, at det er mig, som besvarer de 
spørgsmål, som du gennem nogen tid har stillet Codan.
Du har efterfølgende korresponderet med Nina Olsen, som udelukkende
beskæftiger sig med bådforsikringer i Codan.
Ligeledes har du korresponderet med Kasper Dyg, som er fratrådt sin
stilling i Codan for et års tid siden.

Fremadrette skal jeg bede dig om at skrive til mail-erhverv@codan.dk med de spørgsmål, som 
du måtte have om alt andet end bådforsikring. Du kan også ringe på tlf 33 55 33 44. Skader 
kan anmeldes telefonisk på tlf 33 55 55 55.
Jeg har fået adgang til en masse mails, som jeg skal forsøge at svare på. Jeg håber, jeg får 
det hele med - ellers må du sige til - gerne ved at benytte ovennævnte kontaktoplysninger.

Den stjålne hjertestarter er omfattet af jeres løsøredækning, hvis der har været tale om 
indbrud i en bygning eller et lokale i en bygning. Har den været placeret frit tilgængeligt, er der 
ingen dækning.



Vi har ikke hørt fra gæstesejlerens forsikringsselskab omkring den båd, der er skredet. 

Når og hvis dette måtte ske, vil vores skadeafdeling behandle sagen.
Jeres nybyggede fiskehytter kan godt medtages på jeres bygningsforsikring. Hvis du oplyser 
mig om det samlede areal, skal jeg nok foranledige, at de bliver påført med det samme. 
Hytterne fremgår dags dato ikke af jeres BBR-ejermeddelelse. Jeg vil foreslå, at du sørger for 
at få dette forhold bragt i orden. 

Ved fremtidige ajourføringer af jeres forsikring vil det være BBR, der danner grundlaget for 
det, vi forsikrer af bygninger. De penge, som I har fået retur, er for arbejdsskadeforsikring. 
Dette er fra tidspunktet for jeres indmeldelse i Dansk Sejlunion, hvor I deltager i en kollektiv 
forsikring. Der er ikke - og har ikke været - yderligere dobbeltforsikring. Ansvarsforsikringen 
gennem Dansk Sejlunion undtager ansvaret for havnedrift, hvilket man jo må sige, at I har.
Med venlig hilsen Leif Christensen - Codan

Bilag 2 - forslag til ny forsikringspolitik

Oplæg til ny forsikringspolitik i Holbæk Bådelaug

I havnereglementet står der:
4.  Både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. Bestyrelsen kan kræve gyldig 
kvittering for dette.
Lauget  kan  træffe  aftale  med  anerkendt  forsikringsselskab  om  mulighed  for  kollektiv 
ansvarsforsikring, der kan tegnes af medlemmerne.
Kassereren er ansvarlig for forsikringsarrangementet Forsikringens årsdag er 1. marts 
og præmien opkræves sammen med kontingentet.
For  forsikringer,  hvor  præmien  ikke  er  betalt  15.  marts,  ophører  dækningen,  og 
kassereren underretter laugets havneudvalg herom.

Dette foreslås ændret til:
4.
Både med plads i  havnen skal  være ansvarsforsikrede.  Ansvarsforsikringen skal  være 
tegnet i pladsindehaverens navn - også i tilfælde hvor flere personer deler en båd.

Bådelaugets bestyrelse,  eller en repræsentant udpeget af  denne,  kan forlange skriftlig 
dokumentation for et medlems ansvarsforsikring.
Opfylder et medlem ikke kravet om ansvarsforsikring, kan bestyrelsen fratage medlemmet 
sin bådplads periodisk eller permanent. 
Ved gentagne eller grove overtrædelser kan bestyrelsen vælge eksklusion af medlemmet.
Både en permanent fratagelse og eksklusion behandles,  og kan af  medlemmet ankes, 
under vilkårene i Bådelaugets paragraf 5.

Kommentarer
Ovenstående ændring indebærer, at vi afvikler den kollektive ansvarsforsikring.

Hvad med både, der benytter trailerrampen?


