Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Tirsdag den 13. juni 2018 kl. 19.00
Referat:
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet.
Saldo pr. dd. Kr. 442.572,31 Medlemstal 177
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Nyt om forhandlingerne med kommunen – mødet den 31. maj.
Der kommer et oplæg fra Kommunen, som bestyrelsen ønsker at fremlægge for medlemmerne i
løbet af efteråret. Vi fornemmer en imødekommenhed fra Kommunens side. Der er dog enkelte
punkter, hvor vi ikke er helt enige. Angående lejeaftalens længde, så ved vi endnu ikke, hvad
forslaget vil indeholde.
Se endvidere Pers beskrivelse på hjemmesiden.
SKVULP – hvordan gik det – og hvad med samarbejdet omkring Filmtorvet? Hvad gør vi?
Det sædvanlige kaos. Lastbil blokerede indkørslen til Bådelauget. Urinen flød i stride strømme ned
af klubhusets vægge. Der lå glasskår på området. Men ellers ikke de store problemer ud over det
normale roderi.
Der har været en del badende unge gæster i havnen. Ligeledes har der været en hel del larm fra
Filmtorvet. Det er af flere opfattet som et problem.
Biografen har taget initiativ til en henvendelse til Politiet, og der er indbudt til et møde om sagen.
Det er ikke kun Bådelauget medlemmer og vores gæster, der har følt sig generet, de fleste
reaktioner er kommet fra beboere på selve havnen.
Ind i mellem problemer med biler med trailere som holder parkeret. Nogle er temmelig lange og
fylder meget. Vi har ikke en øjeblikkelig løsning.
Folk med vandscootere har stadig enkelte problemer med at overholde regler med bl.a. hastighed og
afstand til land. Skilte kommer op.
Landplads:
Nyt tag – hvad skal afsluttes?
Ebbe er i gang med færdiggørelsen med hjælp fra et par medlemmer.

Arbejdslørdag – hvilke opgaver er der endnu?
Er der grupper, der arbejder i løbet af året?
Nedgravning af vandslanger – et medlem vil gerne hjælpe. Dennis har lavet en plan, men H-båden
står lidt i vejen. Der er brug for 4-6 medlemmer til at hjælpe.
Måske kommer der fliser ved ”Fiskevasken”.

Klubhus:
Nyt om klubhus og udlejning
Arrangementer i den kommende periode.
Kurser:
VHF
Knud hænger seddel op med bindende tilmelding i august.
Maagen:
Næste nummer – deadline 9/9.
Havneudvalg:
Evt.
Dennis mener, at Fiskehytterne trænger til nye gavle og døre (mod Syd)
Forslag om, at lave nye gavle til august.
Referat Torben Præst

