
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Tirsdag den 20 august 2019 kl. 19.00 

Referat: Torben Præst 

 

Dagsorden: 

 

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 

OK 

2) Økonomi v. Torben. 

Status på økonomien og medlemstallet. Balance pr 20/8-19: kr. 534.461,78 – medlemstal: 173. 

To medlemmer er bagud med betaling. Inkassosager overvejes! 

 

3) Nyt fra formanden og udvalgene 

 

Formanden:  

Hvordan er sommeren gået på havnen? Sidste weekend i august er der et arrangement. på 

Eventpladsen. Sidste år var der i modsætning til tidligere ikke problemer for os. 

Der bliver muligvis indkaldt til et statusmøde når sæsonen er slut. 

Det generelle indtryk er, at det går bedre. 

 

Fiskehytterne – hvad er aftalen og tidsplanen. Hvem skal vi involvere? Vi afventer et tilbud fra 

Teknisk Skole. Det forventes at vi kan få 2 hytter allerede i år. Der bliver en del arbejde med at 

nivellere og måske sætte nye sokkelsten…. 

 

Skiltning om badeforbud – det er OK. 

Aftale med kommunen, lokalplan med mere – hvad skal der nu ske? 

Kommunen går nu i gang med at forhandle lokalplan for havneområdet. Vore ønsker er med, så vi 

må se, hvor det ender. 

 

Landplads:  

Status på arbejdsopgaver: Hvad har vi af opgaver, der skal løses? Det er meget tilgroet omkring 

stativerne! 

Problemer med el på pladserne. 

Strømudtag ved skel til Søspejderne er frakoblet pga. kabelfejl i jorden. Bliver ikke udbedret før 

vores fremtid er afklaret. 

Mht. til defekte standere på broer. Claus elektrikker er orienteret d.d. og udskifter defekte dele så 

snart de ankommer fra RS. 

 

Klubhus:  

Arrangementer 

 



Kurser: 

El ombord, førstehjælp eller andet i vintersæsonen. 

 

Maagen:  

Næste nummer. Deadline 20.september 

 

Havneudvalg:  

Venteliste og midlertidige gæstepladser – hvad kan vi evt. fordele de sidste måneder? 

Bådpladser med tilslutning fra land: 

Nordbro: 86 – 87 – 88 – 90 – 91 – 94 – 96 – 99 

Østbro: 30 – 32 – 35 

Kongebro: 52 – 54 – 57 – 65 - 66 

Hvorfor er så mange tilsluttet landstrøm? Det menes at forøge galvansk tæring stærkt. 

Dårlige batterier bød udskiftes! 

 

Evt.  

Bør der ikke stå på hjemmesiden, at det er medlemmer med bopæl i Holbæk Kommune, der har 

fortrinsret til bådplads. 

 

 


