Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00
Referat:
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet. Balance kr. 423.357,19
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Møde omkring Filmtorvet d. 12. december – hvad blev der talt om?
Der kommer 4 husbåde! – og sandsynligvis 2 mere. Strøm og vand på eventpladsen: Der bliver
etableret strøm og vand til husbåde og events. Vi ved ikke endnu hvordan, men det vil forhåbentlig
betyde, at vi(Per) ikke længere vil få forespørgsler om vand og el til de forskellige aktiviteter på
pladsen.
Hjørnet mod Filmtorvet – hvordan får vi det til at fungere bedst med passage og afspærring?
Der bliver etableret en aflåsning af hjørnet ind mod os. Eventpladsen vil gerne have lavet lidt om på
vores hjørne og flytte kæde. Per har heldigvis fundet et billede af hvordan det så ud tidligere. Der
kommer formodentlig et møde i marts???? – Havnegruppen bør genetableres!
Ansøgningsfristen for bådpladser er ovre. Hvad er status?
Der er 26 ansøgninger. En har søgt for sent og flyttes derfor nederst på listen.
Per, Ebbe og Torben S sætter sig sammen inden generalforsamlingen.
Forberedelse af generalforsamlingen – hvad skal på plads? Er der forslag, der skal gennemgås?
Der er kommet et forslag om indkøb af et sammenklappeligt bordtennisbord.
Forslag fra Per F om, at de, der ikke har haft ”tid” til at deltage i arbejdslørdag, selv må komme
med et forslag til en opgave, som de kan forelægge bestyrelsen. Generelt skal vi måske trække
linjerne for arbejdspligten op.
Herunder tilbud på nye tage – Dennis har indhentet tilbud, som vi vil fremlægge på
generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår ståltag og forlængelse af værkstedsbygningen.
FLID:
Vi bør være medlem af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. De taler vores sag og kan hjælpe i
tilfælde af konflikt med fx kommunen.
Det vil koste ca Kr. 2.500/år. Per undersøger nærmere.

Landplads:
En båd står stadig på pladsen, nu med en ny ejer, der ikke er medlem – hvad gør vi?
Der skal fjernes inden 31/1 2018 iflg aftale indgået med den nye ejer.
Et medlem er ikke tilfreds med gebyr for manglende arbejdspligt – hvad beslutter vi?
Der er arbejdspligt. Vedtaget på generalforsamlingen! Ingen diskussion!
Klubhus:
De nye vinduer – OK
Ny udlejer – hvem og hvordan?
Maagen:
Næste nummer. Indlæg? Deadline 23. Marts 2018
Havneudvalg:
Evt.

