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18. årgang

Nyt fra formanden
Det er forår, og vi er i gang med det, vi har glædet os til hele vinteren: At komme på havnen og
på vandet igen.

Tak for en god generalforsamling
Vi er i bestyrelsen glade for den gode opbakning og den gode debat på generalforsamlingen.
Tak til jer alle for jeres engagement. Der blev vedtaget flere forslag, som jeg vil uddybe herunder.

Fremrykket betaling og ansøgning om bådplads.
Fra den kommende sæson vil betaling blive fremrykket en måned til den 1. februar og med
betalingsfrist til senest den 15. februar samme år. Dette vil lette arbejdet en hel del med at
tildele bådpladser i god tid .
Ansøgning om bådplads, kabiner og andet bliver rykket, så fristen bliver senest den 1. januar.
Igen giver det mulighed for at fordele i god tid. Lige nu er der mange måder at søge på.
Via hjemmesiden, via mail og via papirs slip. Det gør vi enklere, da der kan opstå fejl.

Fælles jollevogn for medlemmerne
Vi arbejder nu på at indkøbe en fælles jollevogn, som medlemmerne kan benytte på pladsen,
som vedtaget på generalforsamlingen.

Ventelisten er igen lang
Vi havde flere ledige pladser i år end normalt, men også en længere ansøgerliste end tidligere.
Vi kan ikke skaffe flere pladser, end vi har nu, men måske kan vi udnytte dem bedre. Skal det
f.eks. være billigere ikke at søsætte sin båd, hvis man har en sæson, hvor man ikke får tid til at
bruge den? Skal vi lave et opslag over, hvornår medlemmerne søsætter eller sejler væk i længere perioder? Kom gerne med forslag.

Vores nye naboskab mod vest – hvordan går det?
Filmtorvet mod vest er blevet meget aktivt. Aktiviteterne kan opleves som spændende tilbud,
men der er også medlemmer, der klager over støj og lys, især fra storskærmen på biografen.
Jeg har haft et møde med biograffolkene, der fortæller, at der kommer endnu flere arrangementer i år. Kig ind på www.filmtorvet.dk for mere. Skulle der opstå problemer, så er jeg i dialog med dem og kommunen om vilkårene.

Hvordan deles vi om havnen?
Når sommeren for alvor er i gang, er der trængsel i havnen. Det er godt, men det kan også
give usikre situationer. Jeg er i dialog med de andre brugere, og jeg vil opfordre til følgende:
Kajakker holder mod vest, på lavt vand, når de sejler ud af havnen.
Vandscootere og andre hurtige både holder 3 knob i havnen og går ikke i planing før efter den
gule havnemarkering mod nord – reelt skal de 300 meter ud..
Trailere, joller og biler fjernes hurtigst muligt efter søsætning.
OG HUSK: Tunge både med stor dybgang kan ikke bremse og manøvrere særligt let, selv om
de gerne vil.
Rigtig god sejlsæson til jer alle.

Hilsen Per Frederiksen - formand

Foto:
Torben
Præst

Arbejdslørdag
Vi mødes til arbejdsdag lørdag den 29. april klokken 8.00 – 13.00. Se opslag på havnen
ugen før.

Foråret i klubhuset

HUSK: Du har arbejdspligt, når du har en bådplads. Og så plejer det at være nogle rigtigt
gode timer sammen.
Formanden

Lørdag d. 22/4 bliver en travl dag på havnen.
Vi startet fra morgenstunden med søsætning af både.
Derfor står klubhusudvalget tidlig op og laver kaffe og te.
Vi sørger også for lidt morgenbrød og ost, så man kan få lidt at styrke sig på.
Kaffe m.m. og hyggeligt samvær foregår i " vindstyrke 11 "

Standerhejsning bliver kl. 17

Standeren bliver hejst af klubbens ældste medlem, og formanden holder en
tale. Så er sæsonen 2017 skudt i gang.
Der bliver lidt Chips og en øl eller vand at skåle med.
Kl. 18 er der spisning. I år består menuen af :

De der ikke har indsendt mailadresse opfordres til at gøre dette til Torben Storm.
Rykning af betalingsdato til den 1. februar iht. Paragraf 6 (bestyrelsen) Betalingsfristen er
15. februra
Ansøgning om bådpladser rykkes til 1. januar.
Søsætning 22/4



Saftig landkylling serveret med
Små nye kartofler
Mormor salat
Frisklavet agurkesalat
Og brun sauce.
Desserten er sveske trifli.
Derefter kaffe og te og lidt sødt til.
Alt dette for kun kr. 100
Vin , øl og vand til sædvanlige priser.

Bindende tilmelding senest d. 18/4 på liste, der er ophængt
i gangen i klubhuset.

Arbejdslørdag d. 29/4 2017

Kl. 8.00 er klubhusudvalget klar med morgenbord, og derefter går
arbejdsdagen i gang. Der bliver en forfriskning i løbet af formiddagen.
Ved middagstid, når dagens arbejde er udført, er der frokost i klubhuset.
Den består af: 2 slags Sild, Forskelligt pålæg, Medisterpølse og hamburgerryg med grønlangkål, Lidt ost og selvfølgelig godt brød
Til sidst kaffe.
Klubhusudvalget

Standerhejsning 22/4
Arbejdslørdage 29/4 og 7/10
Standerhaling 28/10
Generalforsamling 4/2-18
Bestyrelsesmøder: 18/4 – 30/5 – 20/6 – 21/8 – 26/9 – 31/10 – 5/12 – 16/1-18
Arbejdslørdag d. 29/4 2017 næste gang d. 7.10.2017

Fælles bådtrailer
På sidste generalforsamling blev det besluttet, at vi indkøbte en fælles bådtrailer, så vi kunne få jollerne op og ned af vandet!
En hurtig og dygtig bestyrelse har nu sørget for, at den er indkøbt!
Den er ny og flot, så vi skal passe på den!
Undertegnede har påtaget sig at passe og pleje den! Ønsker man at låne/bruge traileren
bedes man henvende sig til mig for at få nøglen til låsen!
HUSK – at traileren kun er til brug på havnen OG at hjulene ikke kommer i vandet, det ødelægger meget hurtigt hjulene.
Håber at mange får glæde af den!
Peter Skjoldborg 40862952 Mail: peter.skjoldborg@mail.tele.dk

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug

Søndag den 5. februar 2017 kl. 10.00 i klubhuset
Dagsorden/referat

Referent: Stig Olsson

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug

7. Valg af udvalg
Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen.
Klubhusudvalg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Svend Aage Jensen, Torben Storm,
Poul Lynge.

Søndag den 5. februar 2017 kl. 10.00 i klubhuset
Dagsorden/referat

Valg af bestyrelsessuppleanter - Claus Schunck og Kaj Pedersen. a) Genvalgt. b) Genvalgt. c) Genvalgt. d) Begge genvalgt.

Referent: Stig Olsson

Suppleant: André Steenberg

1. Valg af dirigent John Just valgt

Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller.

2.

Landpladsudvalg: Stig Olsson og Luffe Hjulgaard.

Formandens beretning a) Beretning havneudvalg b) Beretning klubhusudvalget

c) Beretning landpladsudvalget d) Beretning medieudvalg
(Beretningerne sættes samlet under afstemning)

Medieudvalget: Erika Nicolajsen, Frank Skibby og Torben Præst. a) Begge genvalgt.
b) Alle genvalgt.

Per Frederiksen orienterede: Ombygning af klubhus. Budget og tidsplan overholdt.

c) Genvalgt.

Stabilt medlemstal (ca. 170).

d) Begge genvalgt.

Kommunen har betalt nyt tag. Stor søgning på bådpladser. Arbejdslørdage velafviklet.

e) Alle genvalgt.

Forhandlinger med kommune og havnens øvrige brugere.

8. Valg til revision – Følgende er på valg:

a) Per Frederiksen og Ebbe Jensen: Alt fungerer. Mere styr på mærkning af trailere og andet på landpladsen.

Erling Brønnum

b) Per Rasmussen orienterede om hvad udvalgets tilskud bliver brugt til.

Suppleant: Knud Lykke Olsen.

c) Dennis Iversen takkede for god indsats på arbejdslørdage.
d) Torben Præst roste Erikas store indsats med Mågen og Franks store indsats med hjemmesiden, som er
meget velfungerende, med tusindvis af besøgende.

Begge genvalgt.
9. Eventuelt

Indlæg efterlyses.

Drøftelse af ny overenskomst med Holbæk kommune. I forhold til bådelaugets fremtid og i forhold til
kajakklubbens ønsker om udvidelse.

De der ikke har indsendt mailadresse opfordres til at gøre dette.

Per Frederiksen orienterede om baggrunden for sagen.

Beretningen godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen positiv for afgivelse

3.

a) Rykning af betalingsdato til den 1. februar iht. Paragraf 6 (bestyrelsen) a) Forslaget vedtaget.

af areal til tilbygning af kajakklubbens bådhus - under forudsætning at bådelauget tildeles et areal der
mindst svarer til det afgivne.

Ansøgning om bådpladser rykkes til 1. januar.

Bestyrelsen arbejder videre.

B) Forslag fra Peter Skjoldborg vedr. indkøb af fælles ophalervogn/bådtrailer.

Poul Erling: Motoren til spillet til ophaler vognen er for svag.

Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:

Ebbe og Svend Åge vurderer i hvert tilfælde om det er forsvarligt at bruge udstyret.
b) Peter Skjoldborg tovholder og kommer med forslag til bestyrelsen. Interesserede kan henvende sig til ham.
Der skives om det i Mågen. Bådelauget financierer projektet.

Mogens: Der ønskes dialog med kajakklubben om brug af havnebassinet. Kajakker bloker for ind- og
udsejling.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arbejde videre med forsalget.

Per Rasmussen: Søsætning 22. april.

4. Regnskab og budget Torben Storm orienterede om regnskabet. Regnskabet vedtaget.

Luffe: Storskærmen kan virke generende. Per tager dialog med sidesporet om sagen.

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2017 Der forslås ingen stigninger Vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen Torben Storm - ønsker at genopstille Jens Dybvad - ønsker at genopstille
Dennis Iversen - ønsker at genopstille

