
Generalforsamling – Holbæk Bådelaug

Søndag den 4. februar 2018 kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden:                                                                                                                                          Referent: Stig Olsson

1.  Valg af dirigent John Just valgt

2.  Formandens beretning

a)   Beretning havneudvalg
b)   Beretning klubhusudvalget
c)   Beretning landpladsudvalget
d)   Beretning medieudvalg

  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)

a) Per Frederiksen: Stabilt medlemstal (176). 
Der er venteliste på bådpladser.
Laugets økonomi er god. Der er indsat nye 
vinduer.
Vi afholdt kursus i dueligheds. Alle bestod.
Jens og Ebbe stopper med deres opgaver.
10 har ikke udført arbejdspligt. Et medlem 
mister sin bådplads.
Godt samarbejde med de andre foreninger på 
havnen.
Langtidsholdbar aftale med kommunen 
forventes forhandlet i 2018.
Ideer til forbyggelse af tyveri efterlyses.
b) Dennis: Der er arbejdet med at rydde op i 
”gamle” både. 
Fordeling af bådpladser.
Oprydning er gået godt. Vedligeholdelse går 
godt.
c) Per Rasmussen: De sædvanlige 
arrangementer afholdt.
d) Torben Præst: Erika laver ”Mågen”. Frank 
vedligeholder hjemmesiden. Pænt besøg på 
hjemmesiden.
Indlæg til Mågen efterlyses.

Beretningerne vedtaget.

3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:

a) Forslag om fornyelse af tage på vores bygninger
(bestyrelsen)

b) Forslag om indkøb af  bordtennisbord til 
klubhuset  (Peter Wulff) 

a) Per Frederiksen redegjorde for baggrunden 
for forslaget.
Det blev vedtaget at skifte taget.
Det blev vedtaget at få ståltag.
Det blev vedtaget at forlænge taget.

b) Forslagsstilleren er ikke stede på 
generalforsamlingen.
Forslaget drøftedes. 
Forslaget blev ikke vedtaget.

4.  Regnskab og budget – Præsentaton og godkendelse Torben Storm redegjorde for regnskab og 
budget.



Vedtaget.

5.  Fastsætelse af kontngent og afgifer for året  2018

                

Uændret.

6.  Valg tl bestyrelsen

a) Torben Præst best. Medl. - ønsker at genopstille
b) Per Frederiksen , formand- ønsker at 

genopstille 
c) Valg af bestyrelsessuppleanter – Kaj Pedersen. 

Claus Schunck genopstiller ikke.

a) Torben Præst genvalgt.
b) Per Frederiksen genvalgt.
c) Kaj Pedersen genvalgt. Knud Lykke og Søren 
Nerup valgt.
Kaj Pedersen er 1. suppleant.

7.  Valg af udvalg

a) Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen –
genopstiller.

b) Klubhusudvalg: Pt. Jens Dybvad, Per Rasmus-
sen, Kaj Pedersen, Svend Aage Jensen, Torben 
Storm, Poul Lynge. 
Suppleant: André Steenberg

c) Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller 
ikke.

d) Landpladsudvalg: Pt. Stig Olsson og Luffe 
Hjulgaard.

e) Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank 
Skibby.

a) Per og Ebbe begge genvalgt.
b) Alle opstillede genvalgt. 
c) Søren Nerup valgt. Bestyrelsen udarbejder 
en plan for rengøring m.m.
d) Begge genvalgt.
e) Begge genvalgt.

8.  Valg tl revision – Følgende er på valg:

Erling Brønnum
Suppleant: Erika Nicolajsen.

Begge genvalgt.

9.  Eventuelt

Drøftelse af vilkår for fremtidig overenskomst –
bestyrelsen.

 
Per orienterede om møder vedr. laugets 
overenskomst. Bl. a. kajakklubbens ønske om 
udvidelser.
Lauget ønsker ikke af afgive arealer. Der skal 
være afgang til mastekranen. 
Der ønskes en 20-årig forlængelse af vores 
kontrakt.

Knud Lykke vil lave kursus i VHF. Tilbuddet 
kommer på hjemmesiden.

 Jens foreslog ”loppemarked” med køb og salg.
Evt. til foråret.

Frank spurgte om evt. medlemskab af FLID
(Foreningen af danske lystbådehave.)
Per orienterede og undersøger nærmere.



Per Rasmussen: Søsætning med vognmand 
21/4.


