Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag d. 14. marts 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. 446.734,99
Pris indtil nu for ombygning af klubhus er kr. 276.000,Vi har rådført os med en ekstern revisor, som hævdede, at alt var i orden. Eneste problem er, hvis vi
udlejer klubhuset til ikke-medlemmer, hvilket vi ikke gør. Indskud og kontingenter er uden for
moms.
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Hjertestarter: Pris ca. Kr. 15.000,- Per bestiller.
El på broer: Betaling? Sommer /vinter?
Almindelig vedligehold, opladning af batterier og drift af lænsepumper er indregnet i pladsleje mv.
Køleskabe, varme mm. er ikke med, og skal afregnes separat. Tag en snak med Ebbe. Per skriver i
Maagen.
Dizzy Miss Lizzy: Klubhuset skal eventuelt være læge/samarithus. Vi stiller os positivt!
Klubhus:
Skab omkring varmtvandsbeholder?
Trin ved døre.
Emhætte sættes op.
Bøjlestang mm sættes op.
Standerhejsning og indvielse af klubhus den 16/4.
Indvielse og standerhejsning kl 15- 17
Fest kl 18.00
”Udestuen”: Forslag om lås på døren mod nord og ”blænding” af døren mod syd. Årsagen er, at der
er risiko for at døren mod syd og den nye dør ind til køkkenet vil ramle sammen.
Fritidsfskerforeningen vil gerne udskyde deres afslutning til sommer. Ok, hvis aftaler om oprydning
og rengøring overholdes. Bl.a. gulvvask hver gang.

Bådpladser: Pladser og lånepladser er fordelt efter de i vedtægterne beskrevne principper.
Planlægning af det kommende års aktiviteter og møder.
Standerhejsning 16. April + indvielse af klubhus.
Søsætning 23. 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 – 16/9
Generalforsamling 5. Februar 2017
Landplads:
Pladsen er klar.
Klubhus:
Frokost for arbejdshold: 4. Marts
Maagen:
Næste nummer april. Og så i september.
Havneudvalg:
El-tavler i værkstedet tjekkes og repareres/udskiftes hurtigst muligt.
Evt.
Referat
Torben Præst

