Bestyrelsesmøde  Holbæk Bådelaug
Mandag d. 25. august 2014 kl. 19.00
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
Godkendt
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien. Balance 4.august 2014: kr. 409.846,96
Medlemstal. 172 – heraf 2 æresmedlemmer – 9 er udmeldt 18 nye medlemmer i år.
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Opdatering på sommerens aktiviteter: løst og fast.
Formanden:
Ny bro ved slæbestedet – er medlemmerne orienteret om vilkårene?
Broen er fælles mellem Bådelauget og Kajakklubben.
Hvad gør vi med den gamle flydebro?  Sættes til salg? Vi snakker med kajakklubben.
Samarbejde om havnens udvikling – seneste nyt.
Forslag fra Niels Bo og andre om et badeland på opfyldsområdet vest for Bådelauget. Der er også ønske
om temmelig mange Ppladser?? Der er ligeledes forslag om at muslingebådene skal ligge lige ved
biografen??
Per har planerne, hvis nogle skulle være interesserede.
Nye medlemmer med 2 kajakker – orientering om aftalen. Midlertidigt kan der ligge et par kajakker i
masteskuret – på lidt længere sigt kan de hænge på et af surfskurene.
Opgaver og prioritering af midler de kommende (5) år. Skal vi budgettere på længere sigt?
Først og fremmest ombygning af køkken og badefaciliteter i klubhuset.
Lukker for udlejning i nov. – dec. – jan. 15/16
Udvalg: Per og Jens mødes inden udgangen af november. Foreløbig beløbsramme: kr. 300.000,
Tag på slæbested/værksted. Foreløbig beløbsramme: kr. 50.000,
Donkraft: Ebbe kigger
Hækklipper: 4.000, købes NU!
Landplads:
Kommende opgaver til arbejdslørdag:

Maling af klubhus – hus og vinduer –
Male stolper
Rense tagrender
Klippe hæk
Brænde
Tømme miljørum.
Beskæring ved og i masteskur
Stenpille ved hjørne af klubhus
Andre opgaver.
Medlemmer, der stadig har pligter og medlemmer med aftale.
Formanden følger op på de, der mangler opgaver/indsats.
Klubhus:
Lidt problemer vedr. Foreninger der vil leje klubhuset. Der er kun medlemmer, der kan leje klubhuset i
Holbæk Bådelaug.
Kommende arrangementer:
Standerhaling 25/1014
Bådoptag 26/1014 – kaffe mv. i klubhuset.
DFU vil gerne komme og fortælle – Per laver aftale
Ombygning – se under punktet Formanden
Mågen:
Deadline 22/914 og emner modtages gerne
Havneudvalg:
Status på, hvilke både, der har fået plads over sommeren.  Ingen.
Der er dog en der er kommet ind på låneplads.
Venteliste – og både, der ønsker anden plads. Der har været rokeringer.
”Freja” – stor træbåd på land. Hvordan får vi den søsat? Frist til 1/1014
Søsættes i trafikhavnen!
4) Kan et medlem grundet sygdom overlade sit medlemskab til ægtefælle med bevarelse af
ancinitet?
Nej, men vi behandler folk anstændigt, så der findes en løsning.
5) Køleskabe i værkstedet.
Skal fjernes – nu!
6) Evt.

Rygning i værksted!
Sejlads i spirituspåvirket tilstand!
Benyttelse af slæbested – årskort  medlemskab.

ref. Torben Præst

