
Bestyrelsesmøde	  	  
Holbæk	  Bådelaug	  den	  26.	  September	  2015.	  
	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  gennemgang	  fra	  sidste	  møde.	  
OK	  
	  

2. Økonomi	  v.	  Torben	  Storm	  Hansen	  
Balance:	  561.367,80	  Antal	  medlemmer	  166	  
	  

3. Nyt	  fra	  formanden	  og	  udvalgene	  
Formanden	  
Ombygning	  –	  hvad	  er	  status?	  
Per	  har	  brugt	  rigtig	  meget	  tid	  på	  planerne.	  Har	  rykket	  for	  byggetilladelse	  6	  gange.	  Det	  
eneste,	  der	  skal	  være	  byggetilladelse	  på,	  er	  handicaptoilettet.	  Alt	  er	  OK	  nu.	  Der	  er	  kun	  
få	  ændringer.	  
	  
Besøg	  fra	  kommunen	  –	  hvad	  talte	  vi	  om?	  
Offentligt	  toilet.	  Kommunen	  ville	  gerne	  bygge	  sammen	  med	  vores	  klubhus,	  men	  Mads	  
Nesgaard	  kunne	  godt	  se,	  at	  det	  var	  en	  dårlig	  idé.	  Der	  kommer	  en	  selvstændig	  
toiletbygning	  i	  hjørnet	  at	  landpladsen.	  	  
	  
Codan:	  Per	  har	  bedt	  om	  en	  entrepriseforsikring	  for	  7	  uger	  siden.	  Det	  trækker	  ud!	  
Per	  har	  rykket	  flere	  gange.	  Sagen	  har	  ligget	  stille	  i	  ”systemet”,	  men	  det	  ser	  ud	  til	  at	  gå	  i	  
orden.	  
	  
Claus	  er	  med	  i	  alt	  og	  indarbejder	  de	  få	  ændringer	  der	  er.	  
	  
Vi	  starter	  på	  søndag	  den	  1.	  november.	  
	  
Der	  er	  stadig	  løse	  ender	  omkring	  VVS,	  EL	  og	  GULVBELÆGNING.	  
Tømrer-‐”delen”	  er	  lidt	  tyndt	  besat,	  men	  vi	  håber,	  at	  vi	  kan	  få	  trommet	  folk	  sammen.	  
	  
Værksted:	  André	  vil	  gerne	  tage	  sig	  af	  værkstedet.	  Der	  er	  ikke	  helt	  enighed	  om,	  hvilke	  
aftaler	  der	  er	  lavet.	  Der	  er	  ryddet	  op	  –	  i	  den	  grad.	  Værkstedet	  er	  for	  alle	  Bådelaugets	  
medlemmer	  –	  og	  aktiviterne	  skal	  i	  princippet	  have	  noget	  med	  båd	  og	  havn	  at	  gøre.	  
	  
Vi	  håber	  stadig	  på	  at	  få	  en	  nu	  hjertestarter.	  Måske	  vi	  kan	  sætte	  den	  i	  et	  skab	  med	  glas	  
for,	  så	  den	  er	  omfattet	  af	  forsikringen.	  

	  
Opfordring	  fra	  Frank	  Skibby	  -	  Om	  indlæg	  til	  hjemmesiden.	  Alle	  kan	  komme	  med	  
indlæg	  om	  stort	  og	  småt.	  Gerne	  om	  arbejdslørdage	  osv.	  
	  
Landplads	  
Hvilke	  medlemmer	  mangler	  at	  udføre	  arbejdspligt?	  -‐	  	  
Hvordan	  kontakter	  vi	  disse?	  –	  Per	  skriver	  en	  mail.	  

	  
Maagen	  Næste	  nummer	  –	  deadline	  



Havneudvalg	  
Hvilke	  både	  har	  vi	  stående	  på	  land	  uden	  officiel	  plads,	  og	  hvad	  gør	  vi	  i	  forhold	  til	  dem?	  
Man	  skal	  have	  en	  bådplads	  for	  at	  have	  en	  landplads.	  
Lynæs	  jolle	  skal	  fjernes.	  Ejeren	  er	  noget	  langmodig.	  
Der	  er	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  man	  har	  ”ret”	  til	  en	  plads	  her,	  fordi	  man	  har	  plads	  i	  
Holbæk	  Havn.	  (Fiskerihavn,	  Flydebro	  mv)	  
	  

4. Evt	  
Ebbe:	  Folk	  respekterer	  ikke,	  når	  der	  spærres	  af	  ved	  arbejde	  med	  beddingen.	  Hvad	  kan	  
man	  gøre?	  


