Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK!
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet. Balance kr. 438.680,99 - Medlemstal 164 - Tilgang i år 20
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Arbejdet i og omkring vores bestyrelse – passer opgavemængden til os ?
Der er rigtig meget for nogle bestyrelsesmedlemmer.
Det er muligt at bede om aflastning fra andre medlemmer af bestyrelsen og at uddelegere praktiske
opgaver.
Status på forhandlingerne med kommunen og vores nye aftale – hvad er de næste skridt ?
Vi afventer svar fra kommunen.
Ny pladsmand til næste sæson. Forslag, gensidige forventninger og opgaver.
Svend Aage er interesseret i opgaven, men ønsker ikke at være forpligtet til at være her hver dag –
bl.a. mht at kræve havneafgift fra gæster.
Men vi har jo indført ”automatik/samvittighedsordning” mht betaling.
Ansøgning om bådpladser er i gang. Slipper findes på nettet og kommer i Maagen.
KYSTLIV HOLBÆK: I Hal 2 og omgivelser. Er ved at blive etableret. Skal samarbejde med
Nationalmuseet. De er meget interesserede i samarbejde med lokale fritidsfiskere, som kan noget
med at reparere garn mm. også motorfolk er velkomne.
Landplads:
Opgaver til arbejdslørdag den 6. oktober. Dennis har sammen med Stig og Ebbe udarbejdet en liste
over opgaver.
Eventuelle arbejdsgrupper fremover og opgaver der kan løses senere.
Mulighed for at etablere mindre arbejdsgrupper fx ”grøn” til at løse opgaver.
Græsholdet kan få et skur.
Vi henleder igen opmærksomheden på ARBEJDSPLIGTEN: Det er bådejeren, der har
arbejdspligten!!

Klubhus:
Udlejning og arrangementer: Arbejdslørdag, standerhaling, optagning.
Kurser:
VHF. Det er en stor succes.
Er der andre kurser, vi kan udbyde på sigt? – Kanalskipper/flodskipper starter i foråret.
Maagen:
Maagen sendes den 20/9, kommer på mail og frigives på hjemmesiden.
Havneudvalg:
Overblik over landpladserne inden optagning.
Der er et par pladser til fordeling efter gældende regler.
Evt.
Kattenproblem / rotteproblem!
Der er en bestand af katte her på havnen. De tager en del rotter, men der må ikke komme for mange
katte. Det kan hurtigt blive til flere. Kommunen ? – Kattens Værn ?
Per kontakter kommunen angående problemet.
Ref. Torben Præst

