Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag d. 31. marts 2014 kl. 19.00
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
Godkendt
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien. Indbetalinger og restancer. Oversigt uddelt på mødet. 7 står til
eksklusion pga. manglende indbetaling af medlemskab/bådeplads. Betalingsfristen er
overskredet. Alle nøgler skal returneres nu!
3 har bedt om og fået udsættelse til 1/4-14
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden: DFU og Codan.
Vi er meldt ind i DFU, hvilket giver mindre rabat ved tegnelse af ansvarsforsikring.
Husk at tjekke jeres ansvarsforsikring.
Nyt om havneudviklingen.
Per har været til møder. Der er tale om tre faser. Den første går på oprydning og senere
byggeprojekter. Biografen regner med at kunne råde over ca 300 P-pladser. ”Vores”
vestlige landplads er egentlig ikke vores. Den er kun til låns. Vi må se hvad det ender med.
Måske mulighed for at vi skal flytte mod syd. Offentligt toilet diskuteres bla. placering. Vi vil
gerne have det tæt på os.
Kanal mod vest er i spil.
Der er mange der spadserer her forbi.
Umiddelbart vest for os er planen at der stadig skal være deponi.
Kajakbro – vi håber at få støtte til at få en bedre og længere bro, som vi ALLE kan bruge.
Den nuværende er kajakklubbens.
Landplads:
Der er en mast der skal fjernes fra masteskuret. Ejeren er ikke medlem.
Opgaver for sæsonen.
Arb. Lørdag: Liste over faste arbejdsopgaver udarbejdes med navne.

Maling af container.

Maling af vinduer på værksted.

Flytning af flåden.

Hæve brønddæksel ved hovedhane.

Afrunding af hjørne ved klubhus.

Kørestolspassage til mastekran??

Tag på værkstedsbygning??

Græs på landpladserne??

Sikkerhed ved håndtering af både.
Donkraft/luftpuder/anden løsning? Den rigtige løsning skal findes!
Klubhus: Standerhejsning, arbejdslørdag, søsætning og grillaften og andre
arrangementer.
Maagen: Deadline d. 4. april.
Havneudvalg: Status på venteliste og pladser.
4)
5) Evt.
Numre på pladserne og evt skilt med bredde er under overvejelse.
Ny højtryksrenser

