Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag d. 27. maj 2013 kl. 19.00
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
Dagsorden og referat godkendt.
2) Økonomi v. Torben.
Et medlem, Erling Brønnum, har tilbudt sin assistance til Torben Storm. Det sætter vi pris på, da
han er professionel inden for økonomi og kan hjælpe med at gøre mange procedurer lettere
fremover. Økonomien er god. De fleste indbetalinger og udgifter er på plads.
Der har været alt for mange medlemmer, der har indbetalt for sent, og det har kostet en del unødig
arbejdstid for Torben. Det skal vi ændre.
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden
- intet nyt fra Codan: Codan er meget træge med at melde tilbage i forhold til, om vi har overflødige
forsikringer, og om alle medlemmer er omfattet af den kollektive forsikring. Per vil gerne stramme
op på samarbejdet. - besøg hos kajakklubben 2. weekend i juni.
Landplads: Det går godt i udvalget, og der er faste folk på opgaverne.
Klubhus: Skabet, der bruges til arkiv må gerne komme tilbage til brug af udvalget. Arkivet bliver
ikke brugt.
Maagen: Flot udgave af Maagen - igen.
Havneudvalg: Vi arbejder på at rydde pladsen for efterladte både. Senest er en sejlbåd ved at blive
skåret op.
4) Arbejdslørdagen
Status på hvem der har løst opgaver og kommende opgaver til næste arbejdslørdag. Vi gennemgik
opgaverne og vender tilbage med en samlet oversigt inden næste arbejdsdag. Der er generelt god
opbakning. Det er et problem, at flere medlemmer tilmelder sig til frokost, men udebliver. Det gør
det vanskeligt at købe ind.
5) Medlemssager
Opfølgning fra sidste møde. Et medlem, der har mistet plads grundet forsømt arbejdspligt, bliver
henvist til mulige ledige pladser, hvor det evt. måtte passe. Medlemmet skal søge plads igen i næste
sæson.
6) Grejboksene
Grejboksene er færdige. Det er et godt arbejde. Det har været drøftet, om der skulle indføres
betaling ud over de frie pladser, der er lovet til medlemmer, der har udført arbejdet. Vi besluttede et
indskud (engangsbeløb) på kr. 500 for kommende medlemmer, der ønsker boks. Per udarbejder
retningslinjer for brugen.
7) Evt.
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