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Forår 
 

Kære alle. Marts er god ved os, og der er fuld gang i klargøringen af vores bå-

de. Det er en fornøjelse at være med til, og snart er vi på vandet igen. Der er 

meget at glæde sig til i denne tid. 

 
Jubilæum 

I år fylder vores havn 40 år. Vi har et udvalg i gang med at arrangere dagen 

den 27. august. Vores borgmester vil komme og give os et par ord med på ve-

jen, og der vil blive både morgenkaffe og fest i teltet om aftenen. Vi har plads til 

120 medlemmer og pårørende om aftenen, så tilmelding i god tid bliver nød-

vendig. Det hører I mere om. 

Har du lyst til at hjælpe med det praktiske i løbet af dagen, så giv mig besked. 

 
Arbejdslørdag 

Lørdag den 7. maj kl. 8.00 – 13.00 er der arbejdslørdag. Vi har meget, vi skal 

ordne, især på og omkring vores fiskehytter, men der skal også males og ryd-

des op. Har du fast bådplads, så har du arbejdspligt på en arbejdslørdag eller 

efter aftale, men alle er velkomne. Der kommer tilmelding i klubhuset en uges 

tid før. 

 
Søsætning 

Søndag den 17. april og søndag den 1. maj er der søsætning med vognmand. 

Skriv dig på i værkstedet eller i ’Vindstyrke 11’. 

 
Og hvad er ’Vindstyrke 11’? 

Vi gamle medlemmer ved, at det er betegnelsen for den lille slyngelstue i værk-

stedsbygningen, hvor bølgerne kan gå højt i muntert lag, når der snakkes og 

hygges over en kop kaffe eller en øl :-) 

 
Ny asfalt 

Kommunen arbejder på, at vi skal have ny asfalt på vores vej igennem bådel-

auget. Det er tiltrængt, og vi glæder os til det. Arbejdet går forhåbentlig i gang 

her i foråret. 

 
Tour de France 

Lørdag den 2. juli bliver vores område spærret af for trafik grundet løbet. Der 

kommer mere information, når vi nærmer os. 

 

  

 

Foto Erika 



 

 

Foråret i klubhuset 2022 

 

17. APRIL Søsætning 

Klubhusudvalget sørger - fra morgenstunden - for kaffe og lidt morgenbrød i 

"Vindstyrke 11" og ved Klubhuset.  

30. APRIL Standerhejsning kl. 17.00  

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

30. APRIL Spisning kl. 18.00 

Der serveres: Helstegt lammekølle uden ben, krydret med timian og hvidløg. 

Hertil crispsalat med edamamebønner, ristede græskarkerner, frisk chili og 

cherrytomater, broccolisalat med pinjekerner, rødløg og bacon. 

Kartoffelbåde stegt med paprika og havsalt og tzatziki med dild og hvidløg. 

Hjemmebagt brød. 

Desserten er Is a la surprise. Til kaffen lidt sødt.  

Alt dette for kr. 125,00.  

Øl, vin og vand til de sædvanlige meget rimelige priser.  

Der betales med Mobile Pay (eller kontant) ved indgangen.  

 

NB! Der bliver opsat liste i gangen i klubhuset for bindende tilmelding.  

22. APRIL 2022).  

 

1. MAJ Søsætning  

Klubhusudvalget sørger - fra morgenstunden - for kaffe og lidt morgenbrød i 

"Vindstyrke 11" og ved Klubhuset.  

7. MAJ Arbejdslørdag:   

Fra morgenstunden sørger Klubhusudvalget for 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 serveres: to slags sild, en lun ret, pålæg, ost og masser af godt brød.  

NB! Der bliver opsat tilmeldingsliste i gangen i klubhuset. Kryds venligst 

af, om du ønsker at deltage i morgenbord og frokost. 

  

 

Kære alle 

 

Tak for en god generalforsamling – og tak for genvalget som formand. Jeg glæ-

der mig til to år mere på posten. I kan læse referatet her på hjemmesiden og i 

Maagen 

 

Vi skal fejres 

Den 27. august holder vi jubilæumsfest. Vi har nedsat et udvalg, der består af 

Poul Siig fra klubhusudvalget, Frank Skibby og Søren Neerup. 

Vi har afsat 80.000 kr. til festen, men der vil også komme en egenbetaling på 

100 – 150 kr. 

Vi tænker, at vi starter dagen med et åbent arrangement og en fest for medlem-

mer og familie om aftenen. 

Vi får brug for jeres hjælp til det praktiske: Vi skal leje et telt og stille det op. Vi 

skal have bestilt mad og god musik, og vi skal også rydde pænt op efter os selv 

dagen efter. 

Har du tid og lyst til at hjælpe med noget af det, eller kender du nogen, som har 

styr på den slags, så kontakt mig gerne. 

Klubhusudvalget kan også bruge en suppleant til udvalget. Er det noget for 

dig? Så giv mig også gerne besked. 

 

Arbejdspligten genindføres for alle med fast bådplads 

Vi er på den anden side af corona, så vi genindfører arbejdspligten for alle 

medlemmer med fast bådplads. 

Første mulighed for at deltage bliver på arbejdslørdagen den 7. maj. Læs mere 

i Maagen. 

 

Mange hilsener 

Per Frederiksen - formand 



 

 

Generalforsamling i Holbæk Bådelaug 
Søndag den 6. februar 2022 kl. 10.00 i klubhuset.

 

 

Dagsorden: 

 

1: Valg af dirigent og referent.  

John Just (dirigent), Stig Olsson (referent) valgt. 

 

2: Formandens beretning 

Per Frederiksen: Der er skiftet forsikringsselskab. 

Bådelauget har pt. 209 medlemmer. 20 på venteliste til bådplads.  

Økonomien er god. 

Der har været store anlægsarbejder på og omkring vores område i det forgangne 

år. 

Den nye landplads ikke færdig. Det er uklart hvornår vi kan tage den i brug. 

a. Beretning fra havneudvalget.  

Per F: Der forhandles med kommunen om langtidsaftale. Forhandlin-

gerne foretages sammen med de andre foreninger på havnen. 

b. Beretning fra klubhusudvalget. Der har ikke været store ar-

rangementer pga. corona.  

c. Beretning fra landpladsudvalget.  

Per F: Ny mand vedligeholder mastekranen.  

Der skal lægges fliser omkring de nye fiskerhytter og sættes nye 

kantpæle. 

Arbejdspligten genindføres.  

d. Beretning fra medieudvalget.  

Torben Præst: Tak til Erika for arbejde med Mågen. Indlæg ønskes. 

Det er dyrt at sende Mågen med post, derfor opfordres man at med-

dele sin mailadresse.  

Frank stopper som webmaster efter mange års flot arbejde. En stor 

tak til ham. Der er fundet en afløser: Ronnie Damsgaard  

 

(Beretningerne sættes samlet under afstemning)  

Beretningerne blev vedtaget. 

 

3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 

Jubilæumsfest 40 år 27. august. Nedsættelse af et udvalg til at arrangere jubilæet 

sammen med klubhusudvalget. Fastsættelse af en budgetramme og evt. egenbeta-

ling.Brug af forskellige bådstativer drøftedes.. 

Bestyrelsen udarbejder funktionsbeskrivelse for udvalg. 

 

  

 

Per F orienterede.  

Udvalg: Poul Siig, Frank Skibby og Søren Nerup valgt 

Forskellige muligheder for musik drøftedes. 

Der bør være tilmelding. Egenbetaling 100 - 150 kr. (bestyrelsen fastlægger.) 

Evt. åbent arrangement om dagen. Lukket fest om aften. 

Beløbsramme 80.000 kr.   

4. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse 

Kontingent opkræves 1. marts. 

Alle der ikke har meddelt mailadresse bedes gøre det så hurtigt som muligt. 

Vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2022 

Uændret. Vedtaget. 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Per Frederiksen – formand – ønsker at genopstille. Genvalgt 

b. Torben Præst– ønsker at genopstille. Genvalgt. 

c. Valg af bestyrelsessuppleanter: Søren Nerup og Knud Lykke 

genopstiller. Begge genvalgt. 

7. Valg til udvalg 

a. Havneudvalg – Svend Aage og Per Frederiksen ønsker at gen-

opstille. Begge genvalgt. 

b. Klubhusudvalg – Nils Nykjær, Josefine Røgilds, Knud Seidelin 

og Poul Siig  

    genopstiller. 

 Josefine genopstiller ikke. De andre genvalgt.    

Suppleant: Efterlyses på hjemmesiden da ingen meldte sig på ge-

neralforsamlingen. 

c. Udlejning af klubhus – Søren Nerup ønsker at fortsætte. Gen-

valgt 

d. Landpladsudvalg – Knud Lykke genopstiller. Genvalgt 

e. Medieudvalget – Erika Nicolajsen ønsker at fortsætte. Frank 

Skibby afløses Ronnie Damsgaard. 

8. Valg til revision  

Erling Brønnum revisor – genopstiller. Genvalgt 

Knud Seidelin suppleant. Genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

Forslag fra medlem: Der ønskes en dram til morgenkaffe på generalforsamlingen. 

Afstemning: ikke vedtaget. 

Forespørgsel om muligheder for at få bådplads. Per orienterede.  

Problemer med vandscootere drøftedes. 


