
 

 

Formand 

Per Frederiksen 

 

22 46 42 26 

 

frederiksenper@hotmail.com 

Kasserer 

Torben Storm Hansen  

 

40 93 46 09 

 

torben.stormhansen@gmail.com 

Landpladsudvalget 

Dennis Iversen   

 

24 69 30 99 

 

dei@topdanmark.dk  

Klubhusudvalg/

Klubhusudlejning 

Jens Dybvad 

  

24 20 44 35  

 

 

Ang. hjemmesiden  Kontakt formanden 

Pladsmand 

Ebbe Jensen  

 Står for salg  af universalnøg-

ler til havnen, frihavnsmærker 

og klubstander 

Svend Åge Jensen  

Søsætning og optagning af både 

 

23 93 00 04 

 

 

21 33 69 01 

 

ebbejensen@outlook.com 

Hjemmeside: www.holbaekbaadelaug.dk 

Referater fra bestyrelsen m.m. eller se opslag i klubhuset 

Erika Nikolajsen    Mobil: 40 41 72 02                       

e-mail: erikarytter@gmail.com 

Torben Præst Mobil: 22 55 15 13   

e-mail: tpraest@gmail.com 

Deadline: Fredag 23. Marts  Næste nummer udkommer : Primo April  

Oplag  50 stk.  © 2000-2018 

Holbæk Bådelaug 
                 Nr. 48  Januar                        2018       19. årgang  
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Generalforsamling - Holbæk Bådelaug 

Søndag den 4. februar 2018 kl. 10.00 i klubhuset
 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

Beretning havneudvalg 

Beretning klubhusudvalget 

Beretning landpladsudvalget 

Beretning medieudvalg  

      (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 

3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen: 

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

4. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse 

5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2018: 

6.  Valg til bestyrelsen 

 Torben Præst best. medl. - ønsker at genopstille 

 Per Frederiksen, formand - ønsker at genopstille  

a. Valg af bestyrelsessuppleanter - Kaj Pedersen. Claus Schunck genopstiller 

ikke. 

7.      Valg af udvalg:  

     a.  Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen - genopstiller 

b.  Klubhusudvalg: Pt. Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Svend 

Aage, 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: Pt. Erika Nicolajsen og Frank Skibby. 

 8.  Valg til revision: 

  Erling Brønnum  

  Suppleant: Knud Lykke Olsen 

  

 

   TILBUD           TILBUD          TILBUD          TILBUD 
 
 

 

 

 

 

Vi søger en M/K, eller endnu bedre en K plus M, til at tage sig af den dag-

lige drift af klubhuset. 

Det omfatter at man, nogle gange om ugen, kommer i klubhuse og ser ef-

ter hvordan der ser ud. 

Trænger der til lidt rengøring, klarer man det, ligesom der fyldes op med 

papir og sæbe på toiletterne. 

Låse, varme og lys skal fungere. 

Efter behov indkøbes papir, rengøringsartikler og andre nødvendige varer. 

Udlejning af klubhuset hører også med. 

Det indebærer at modtage bookninger, og sørge for at udlejningen foregår 

efter de betingelser, der er fastsat af bestyrelsen. 

Udlevering af nøgler og udfyldelse af lejekontrakt. 

Ved afslutning af lejemålet, ses efter at nødvendig rengøring er foretaget, 

og at service og inventar er Ok. 

Hvis der er brug for en ekstra indsats et sted, så prøv om der er et med-

lem, der har lyst til at give et nap. 

Har du lyst til at prøve kræfter med driften af klubhuset, så tal med besty-

relsen. 

Vil du høre lidt mere om det, kan du ringe til Jens på tlf. 24204435 

Med venlig hilsen     Jens  



 

 

  

 

 

Vinterfrokost i Bådelauget: 
 

Lørdag den 27. Januar 2018 kl. 13.00 
 

Kom og vær med til at hygge med lidt god mad. 
Vi serverer: 

3 slags sild med æg og løg. 
Lune mørbradbøffer med bløde løg. 

Ribbensteg med rødkål 
Lun leverpostej - spegepølse - rullepølse 

Vintersalat og frugtsalat 
Oste 

Kaffe / te med lidt sødt 
Til det hele er der godt brød. 

 
Alt dette for kun kr. 100 

Øl, vand og snaps til rimelige priser. 
Vi glæder os til at se dig og din partner. 

Liste for bindende tilmelding, er ophængt i gangen i klubhuset. 
 

Med venlig hilsen 
Klubhusudvalget  



 

 

Godt nytår fra formanden 

Kære alle. 

 Godt nytår og tak for en god sæson 2018. Og tak til jer alle for jeres indsats med 
at vedligeholde og passe på vores fine, lille havn. Solen er langsomt ved at ven-
de tilbage, og foråret kommer, før vi tror det. 

Nye vinduer i klubhuset 

Bestyrelsen besluttede i efteråret at få et tømrerfirma til at udskifte vores gamle 
vinduer i klubhuset til nye, tætte vinduer med energiglas. Det løb op i omkring 
60.000 kr. for arbejdet, som vi mener er givet godt ud. Vi forventer at kunne mær-
ke det på varmeregningen – og så er det jo rart at kunne åbne et vindue, uden at 
risikere, at det falder ud. Med de nye vinduer er vores klubhus nu i rigtig god 
stand. 

Har du en bådplads i havnen? 

Der har, et par gange i løbet af sommeren, været tvivl om, hvornår medlemmer 
havde en låneplads på land eller i vandet. Jeg vil derfor gerne opridse vilkårene. 

Du har kun en plads, når du har en skriftlig aftale om det, og når du har betalt for 
den. 

Låneplads i vandet giver ikke landplads. 

Du har KUN landplads, når du har en fast plads. 

Der kan undtagelsesvis aftales landpladser om sommeren til f.eks. trailer-
både eller joller. 

Det er kun bestyrelsen/pladsmanden, der kan fordele pladser – aldrig med-
lemmer til medlemmer. 

Fristen for ansøgninger udløb den 1. januar i år. Vi vil, hurtigst muligt, fordele 
eventuelt ledige pladser til ansøgerne. Alle får skriftlig besked. 

 

 

  

 

Generalforsamling 2018 

Søndag den 4. februar mødes vi til generalforsamling i klubhuset kl. 10.00. Bestyrel-
sen har et forslag om at skifte tagene på flere af vores bygninger. De nærmer sig 35 
år efterhånden.  

Har du forslag, der skal behandles til generalforsamlingen, så skal de være bestyrel-
sen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

 

Bådelaugets fremtid 

Vi har fået et nyt byråd, en ny borgmester og mange nye udvalg. I begyndelsen af 
det kommende år vil vi i bestyrelsen gå i gang med at forhandle om en langvarig 
aftale for bådelauget. Vores nuværende aftale rækker til udgangen af 2020, hvoref-
ter den kan opsiges med et års varsel. Det er ikke stabilt nok. 

Jeg oplevede vores gamle byråd som meget positive overfor Holbæk Bådelaug, og 
jeg ved, at vores nye borgmester er glad for vores havn. Så vi vil gå i dialog med 
dem hurtigst muligt og forhåbentlig få en aftale hjem i 2018 – en aftale der sandsyn-
ligvis omfatter alle foreningerne på havnen. Vi har tænkt os at være her mange år 
endnu. Og det er vigtigt, at vi selv har og tager ansvaret for vores havn. 

De bedste hilsener til jer alle 

Per Frederiksen - formand 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Holbæk Bådelaug 

Søndag den 4. februar 2018 kl. 10.00 i klubhuset. 

Se dagsorden andetsteds i Maagen 

  

Vel mødt 


