
Generalforsamling – Holbæk Bådelaug

I henhold til vedtægter og havnereglementet for Holbæk Bådelaug indkaldes laugets medlemmer hermed til ordinær 
generalforsamling i klubhuset, Finsings Plads 2, 4300 Holbæk.

Søndag den 2. februar 2014 kl.  10.00

Dagsorden:                                                                                                                      Referent: Stig Olsson

1.  Valg af dirigent Jørgen Fregerslev valgt. Han konstaterede at 
generalforsamlingen er lovligt varslet.

2. Formandens beretning 

• Beretning havneudvalg 
• Beretning klubhusudvalget 
• Beretning landpladsudvalget 
• Beretning medieudvalg 

  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)

Formand og udvalgsformænd aflagde beretning.
Beretningen enstemmigt vedtaget.

Bemærkninger fra udvalgene:
Per Rasmussen efterlyste ideer til klubaktiviteter
(I klubhuset/ture ud af huset)
Jens Dybvad efterlyste en tovholder til Nordhammer
arrangement.
Ingen meldte sig, så dette ophører.
Torben Præst efterlyste indlæg til Mågen.

3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen  *)

a) Afvikling af medlemskab af Dansk Sejlunion. 
Herunder afvikling af kollektiv 
ansvarsforsikring via Codan, der erstattes af 
nye vilkår for forsikring i vedtægterne.

b) Justering af vilkår for arbejdspligt.

c) Forslag om rykkergebyr på 100 kr. ved for sen 
betaling af kontingent m.m.

Indkomne forslag: 
1. vedr. sejlunion.
2. 2. arbejdspligt.

ad. a)
Per Frederiksen orienterede om baggrunden for at
bestyrelsen ønsker udmeldelse af DS.
Forslag til afstemning: Udmeldelse af DS og 
afskaffelse af kollektiv ansvar. 
Enstemmig vedtagelse.

Per Frederiksen orienterede om forslag til ændring af
havnereglement vedr. ansvarsforsikring. 
Ændringen vedtaget. Ingen stemmer imod.
Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med evt.
medlemskab af Danmarks Fritidssejler Union.

Per redegjorde for nyt oplæg til arbejdspligtregler.
Enstemmigt vedtaget.

Forslag til rykkergebyr på 100 kr. betales med første
rykker efter ubetalt regning.
Enstemmigt vedtaget.

4.  Regnskab og budget Torben redegjorde kort for regnskabet og budget.
Betalinger overgår til PBS. Medlemmerne bedes
kontrollere personlige oplysninger. (Lister ophængt i
klubhuset.)
Regnskab og budget enstemmigt vedtaget.



5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2014 Den af bestyrelsen foreslåede regulering af kontingent
og priser blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen

a) Per Frederiksen, formand – ønsker at 
genopstille.

b) Torben Præst – ønsker at genopstille.
c) Valg af bestyrelsessuppleanter. Claus Schunck 

og Kaj Pedersen genopstiller.

ad. a)   Per Frederiksen genvalgt som formand.

ad. b)   Torben Præst genvalgt.

ad. c)   Claus Schunck og Kaj Pedersen genvalgt.

7. Valg af udvalg

a) Havneudvalg:  Ebbe Jensen og Per Frederiksen 
-  Begge genopstiller.

b) Klubhusudvalg:  Følgende genopstiller: Jens 
Dybvad, Per Rasmussen, Preben Pedersen, 
Hardy Larsen, Kaj Lykke og Poul Lynge.

Suppleant: Anders Holm
c) Udlejning af klubhus:  Jens Dybvad opstiller.
d) Landpladsudvalg: Peter Wulff og Luffe 

Hjulgaard genopstiller.
e) Medieudvalget:  Erika Nicolaisen og Frank 

Skibby – Begge genopstiller.

Ad. a)  Ebb e Jensen og Per Frederiksen genvalgt.

Ad. b)  Jens Dybvad, Per Rasmussen, Preben Pedersen,
Hardy Larsen, Kaj Lykke og Poul Lynge.
Suppleant: Anders Holm
Alle genvalgt.

Ad. c) Jens Dybvad valgt.

Ad. d) Peter Wulff og Luffe Hjulgaard genvalgt.

Ad. e) Erika Nicolaisen og Frank Skibby – Begge
genvalgt.

8.  Valg til revision
Claus Schunck – genopstiller
John Just – genopstiller
Erika Nicolaisen (suppleant) – genopstiller.

Claus Schunck – genvalgt
John Just – genvalgt
Erika Nicolaisen (suppleant)– genvalgt

9.  Eventuelt Søkort og bøger der tidligere var administreret af
arkivar ligger nu til selvudlån i klubhuset.
Et medlem ankede over at der ikke var ”bitter” til
morgenmad.
Ebbe Jensen: Fortøjninger på nye pæle skal ikke sidde i
toppen af pælene – men lidt nede på pælen.
Bestyrelsen har ingen aktuelle planer om indkøb af ny
hjertestarter (den gamle stjålet). Alternativ placering
overvejes.
Hvordan den nye kodelås på klubhuset fungerer skal
præciseres.
Der bør være stiger på broerne.

* ) Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenen på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og være i 
postkassen på havnen, eller sendt til formanden på frederiksenper@hotmail.com senest 10 dage før 
generalforsamlingen. 


