Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag d. 24. august 2015 kl. 19.00
Afbud fra Jens.
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
OK – Fiskerforeningens ”Børnedag” blev en stor succes. Dog en del børn uden forældre.
Kommunen forærede et telt, et par borde og stole til ”dagen”. Der mangler stadig græsslåning
omkring bådstativerne!
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet.
Balance pr dd. 576.075,79 – 171 medlemmer
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Kabelparken er ”midlertidig indstillet” (i realiteten droppet) pga. is og store forskelle mellem
ekstrem høj- og lavvande.
Andre planer på havnen? – Havnepark, Kanalen er med i alle planer (endnu) . Træskibsforeningen
Mærsk-fonden vil renovere en ældre træskib i en af hallerne over en periode på tre år. (ca. 25 mio)
LEGO-vandland????
Vil vi etablere WI-FI på havnen sammen med de andre foreninger? Kr. 300,- til 500,- pr måned for
mobilt WI-FI. Vi arbejder videre på sagen. Skal det etableres, skal det gøres ordentligt.
Byggemøde 21/9 kl. 19.00 Claus Schunck vil gerne være byggeleder. Pers liste over arbejdsfolk er
lang. Der er taget kontakt til en elektriker, mangler en gulv- og en VVS-mand.
Landplads:
Har vi opgaver?
Der står både, der ikke må henstå på landpladsen. Grænsen er 12 måneder, hvis man har en
havneplads.
Både, der ligger ved flydebroen i ”trafikhavnen”, har ikke landplads her.
Grejboksene hænger mod vest. Årsagen er muligvis, at alle dørene er hængslet i samme side. Mulig
løsning en måske at rette dem op og vende hver anden dør og lægge x-finerplader under
tagdækningen. Dennis tager afære!
Klubhus:
Kommende arrangementer.
Ombygning – se ovenstående – Byggemøde.

Maagen:
Næste nummer - indlæg og deadline – 10/9.
Per skriver mindeord om Jørgen Brøchner og Ejvind Nielsen.
Havneudvalg:
Er der ændret i ventelisterne? Nej!
Der ligger en sten tæt på glacialet i vestsiden af udsejlingen.
4) Evt.

