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Kære medlemmer – nu er det forår
Det var april i februar og oktober i marts, men nu er det altså blevet forår. Vi skal til
at gøre bådene klar, og der kommer liv på vores havn igen. Det er vi mange, der
glæder os til.
Tak for en god generalforsamling
Vi oplevede endnu engang, i bestyrelsen, god opbakning til generalforsamlingen.
Som jeg nævnte i min beretning, har vi flere mål for i år. Først og fremmest en
langsigtet aftale med kommunen. Vi har nogle fiskehytter, der skal renoveres grundigt, og vi er ved at få repareret slæbestedet, så vi igen kan tage de større både
op.
Det var kattens!
Måske har i bemærket det; vores katte på havnen har fået opført en lille luksusvilla
ved containeren på landpladsen. Det fine lille hus skal give ly for de katte, som vi,
med dyrlægens hjælp, har givet husly på havnen. De holder havnen fri for rotter og
andet småkravl.
Offentlige møder om havnen
Vi er flere medlemmer, som har deltaget i offentlige møder omkring havnens udvikling. På alle oplæg er medtaget vores ønsker om en landplads på Thomsens Jernhandels nuværende plads og plads til bådtransport ved søsætning. Der er stor politisk opbakning til vores havn.
Det store spørgsmål lige nu er, hvordan vores nuværende landplads overfor klubhuset bliver indrettet. Vi har insisteret på lav, maritim bebyggelse, grønne områder
og måske plads til lidt servering. Vi håber det bedste.
Nye naboer – velkommen til
I løbet af foråret er det planen, at de første husbåde kommer på plads i det store
havnebassin ved Filmtorvet. Beboerne i husbådene bliver vores naboer, og det
skal nok blive hyggeligt. Mere liv på havnen betyder også lidt mere opsyn i de mørke timer. Det er kun rart.
Arbejdslørdag
Lørdag den 4. maj er der arbejdslørdag på havnen fra klokken 8.00 til 13.00. Husk,
at hvis du har fast bådplads, så har du arbejdspligt. Det er hyggelige arrangementer, hvor vi får nogle gode opgaver fra hånden sammen, og vi starter slutter som
altid med god mad. Der kommer opslag i god tid – HUSK tilmelding til maden.
Parkering forbudt!
Det er svært at se skiltet, men ved indkørslen til Filmtorvet er der nu markeret
’Parkering forbudt’. Det betyder, at vi ikke længere må parkere udenfor båsene på
Filmtorvet. En venlig P-vagt har gjort os opmærksom på det, så kig jer for. Filmtorvet skulle i øvrigt blive lukket for trafik i løbet af foråret.
Per Frederiksen

Det sker i klubhuset her i foråret:

El om bord
Der har været en del interesse omkring el- installationer i båden. Der er diskussioner vedr. jordforbindelse, om den skal
føres ud i båden, når man har landstrøm. Der er forskellige
meninger. I efteråret håbner vi i bestyrelsen at kunne afholde
et kursus om emnet. Indtil da kan vi henvise til følgende lille
bog: Elinstallationer i fritidsbåde. Af Jens Koch
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Klubhusudvalget sørger for kaffe, te og lidt morgenbrød i " vindstyrke 11 "
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Standerhejsning kl. 17.

Der er som sædvanlig en øl eller et glas hvidvin og lidt snacks

Kl. 18:

Den er omtalt på følgende link:
El i båden - Dansk Sejlunion

www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-viden/el

Søsætning.

Spisning.
I år bliver der serveret : Saftig landkylling med sovs Små nye kartofler
Hjemmelavet agurkesalat Salat med mormordressing
Som dessert får vi chokolademousse

Alt dette for kr. 100
Øl, vin og vand til de sædvanlige rimelige priser.
Kom med din partner under armen, og lad os få en god aften.
Der bliver opsat liste i gangen i klubhuset for bindende tilmelding.
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Arbejdslørdag:

Kl. 8 er der morgenbord i klubhuset. Derefter bliver arbejdet fordelt. I løbet af formiddagen er der en pause hvor der er en forfriskning. Når arbejdsdagen er forbi, er
klubhusudvalget klar med en frokost, der består af:
Karry sild—Spegesild- Lun leverpostej med bacon og champignon- Ribbenssteg m. rødkål og agurkesalat- Peber spegepølse- Rullepølse - Til slut

Der bliver opsat tilmeldingsliste i gangen i klubhuset. Kryds venligst af, om du
ønsker at deltage i morgenbord og frokost

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug
Søndag den 3. februar 2019 kl. 10.00 i klubhuset
1. Valg af dirigent
John Just valgt

4. Regnskab og budget – Præsentation og godkendelse
Torben S: redegjorde for regnskabet.
Regnskabet vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2019
Torben S: Ingen forhøjelser - Vedtaget

2. Formandens beretning a) Beretning havneudvalg b) Beretning klubhusudvalget c) Beretning landpladsudvalget d) Beretning medieudvalg
(Beretningerne sættes samlet under afstemning)
Per F: Godt år for Bådelauget.
Renovering af bygninger. Fiskehytter i forfald.
Aftale med kommunen ikke på plads d.d.
Der er opbakning blandt politiker til Bådelauget. Stabilt medlemstal (ca. 180)
God økonomi. Støj fra filmtorvet.
God dialog foreningerne på havnen imellem.
VH kursus veloverstået.
Meget arbejde for bestyrelsen. Ny pladsmand Svend Aage.
Stor tak til ”gammel” pladsmand Ebbe.
Fordeling af bådpladser. Oprydning af både på landpladsen. Drøftelse med havnechefen. Havnen er i god stand. Problemer med slæbestedets skinner.
c) Dennis: Tak for det gode arbejde med vedligeholdelse af området. Tak til Ebbe
og Svend Aage.
d) Torben Præst: Tak til Frank for arbejde med hjemmesiden og tak til Erika for arbejdet med Mågen.
Beretningen vedtaget

6. Valg til bestyrelsen
Torben Storm, kasserer - ønsker at genopstille
Dennis Iversen, landplads - ønsker at genopstille
Jens Dybvad, klubhus – ønsker at genopstille
Valg af bestyrelsessuppleanter - Kaj Pedersen, Søren Nerup, Knud Lykke.
a) Torben Storm valgt
b) Dennis Iversen valgt
c) Jens Dybvad valgt
d) Alle valgt
7. Valg af udvalg
Havneudvalg: Svend Aage og Per Frederiksen.
Klubhusudvalg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Poul Lynge.
Suppleant: André Steenberg
Udlejning af klubhus: Søren Nerup
Landpladsudvalg: Pt. Stig Olsson og nyt medlem.
Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby.
a) Begge valgt b) Alle valgt c) Valgt d) Stig Olsson og Knud Lykke valgte) Begge
valgt
8. Valg til revision – Følgende er på valg:
Erika Nicolajsen genopstiller. Valgt Knud Seidelin valgt til suppleant.

3.
Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen ønsker, at
generalforsamling tager stilling til, om grejboksene skal pålægges årlig betaling fra
sæson 2020 på samme niveau som loftskabinerne. At generalforsamlingen tager
stilling til et eventuelt behov for overdækning ved bagindgangen til køkkenet og
ved gavlen mod øst ved standermasten. Formålet er at skabe læ og evt. skygge
ved udendørs arrangementer. Der kan nedsættes en arbejdsgruppe, der udvikler
forslag, hvis der er ønske om det. Per redegjorde for baggrunden for at det har
været gratis for ”byggerne” af grejboksene. Bestyrelsens forslag vedtaget.
b) Forslag at overdækningen skulle være mod nord. Markiser kunne være en mulighed. Generalforsamlingen udtrykte ikke stort behov for overdækning, men bestyrelsen bemyndiges at arbejde videre med forslaget

9. Eventuelt
Ebbe takkede for sin tid som pladsmand.
Per F: Det er tanken at filmtorvet skal være bilfrit. Opsætning af en bom er planlagt.
Knud Lykke: Søndag i foråret afholdes endags kanalskipperkursus (evt. 10/3). Videre information på hjemmesiden.
Ønske om førstehjælpskursus.
Ønske om kursus vedr. strøm ombord.
Er der mulighed for vedvarende energi i klubhus/landplads?

