Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag d. 15. februar 2016uar 2016 kl. 19.00
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
OK
2) Økonomi v. Torben Storm
Status på økonomien – Balance kr. 225.939,76
Evt. fremtidig revision på økonomien. - Der har været forslag om en ekstern revision på vores
regnskab. Torben Storm og Per ser på mulighederne.
Status på evt. frafaldne og nye medlemmer. – Der medlemmer, har været lidt udskiftning, men
status er nogenlunde uændret. Ca 170 medlemmer.
Skal havnepengene ændres? – kr. 130,- 0g kr. 30,- i miljøafgift for både med frihavnsmærke.
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Ombygning – hvad er status. Ønsker fra klubhusudvalget: Er stort set opfyldt.
Projektet er næsten færdigt. Det er gået forrygende!!
Der mangler lidt småting, men ikke meget.
Nyt om taget. Er godkendt i økonomiudv, men vi mangler den endelige godkendelse, og vi har hørt,
at vi ligger nederst på listen.
Gennemgang af beslutninger fra generalforsamling, samt opfølgning på disse:
Ebbe, Per og Sv. Aa. mødes og aftaler nærmere og vederlag for funktionen.
Hjertestarter: Indkøbes. Vi er opmærksomme på at driften kan være temmelig dyr. Per undersøger
og ser samtidig på om man kan lease, eller få et abonnement.
Forslag om venskabsklub – mon der er nogle, der vil arbejde videre med ideer.
Info-folder og forskellig skiltning mm. Per taler med Frank.
Åbent-hus arrangement - Per taler med havnegruppen.
Planlægning af det kommende års aktiviteter og møder.
Standerhejsning 16. April + indvielse af klubhus.
Søsætning 22. April
Arbejdslørdag 30. April og 8. Oktober
Standerhaling den 29. Oktober
Bestyrelsesmøder: 15/2 – 14/3 – 25/4 – 30/5 – 22/8 – 3/10 – 14/11 – 5/12 – 16/1
Deadline Maagen: 20/3 Generalforsamling 5. Februar 2017

Landplads:
Pladsen er klar.
Klubhus:
Frokost for arbejdshold: 4. Marts
Maagen:
Næste nummer - indlæg og deadline
Havneudvalg:
Aftalerne mellem pladsmændene fremover. Se ovenstående.
Trækstangen på beddingsvognen er bøjet. Skal rettes - Ebbe
Per har skrevet et brev til kajakklubben om at vi pt ikke kan afstå den plads de ønsker, men vi ser
positivt på andre løsninger.

Referat
Torben Præst

Evt.

