
 

 

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 

Nils Nykjær     

Klubhusudlejning 

Søren Nerup 

  

22 41 11 19 

51 64 45 05 

 

 

 

soerennerup@gmail.com 

Ang. hjemmesiden  Kontakt formanden 

Pladsmand 

Svend Åge Jensen  

 Står for salg  af universalnøg-

ler til havnen, frihavnsmærker 

og klubstander 

Søsætning og optagning af både 

 

21 33 69 01 

 

 

 

 

saaj@12move.dk 

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 d.25.3.2022  Næste nummer udkommer : Primo  April 

Oplag  35 stk.  © 2000-2022  

Holbæk Bådelaug 

Bådelaugets bankforbindelse er:  

Jyske Bank 
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Indkaldelse til generalforsamling  

Søndag den 6. februar 2022 
klokken 10.00 – 13.00 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden 
 i hænde senest torsdag den 27. januar. 

mailto:t.storm-hansen@youmail.dk
mailto:dei@topdanmark.dk
mailto:tpraest@gmail.com


 

 

 

Generalforsamling i Holbæk Bådelaug 
 

Søndag den 6. februar 2022 kl. 10.00 i klubhuset. 

 

Dagsorden: 

 

1: Valg af dirigent og referent. 

 

2: Formandens beretning 

a. Beretning fra havneudvalget 

b. Beretning fra klubhusudvalget 

c. Beretning fra landpladsudvalget 

d. Beretning fra medieudvalget  

(Beretningerne sættes samlet under afstemning) 

 

3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 

Jubilæumsfest 40 år. Nedsættelse af et udvalg til at arrangere jubilæet sammen med klub-

husudvalget. Fastsættelse af en budgetramme og evt. egenbetaling. 

 

4. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse 

 

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2022 

 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Per Frederiksen – formand – ønsker at genopstille. 

b. Torben Præst– ønsker at genopstille. 

c. Valg af bestyrelsessuppleanter: Søren Nerup og Knud Lykke genop-

stiller. 

 

7. Valg til udvalg 

a. Havneudvalg – Svend Aage og Per Frederiksen ønsker at genopstille. 

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

Siig  

    genopstiller.  Suppleant: 

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

d. Landpladsudvalg – Knud Lykke genopstiller. 

e. Medieudvalget – Erika Nicolajsen ønsker at fortsætte. Frank Skibby aflø-

ses. 

 

8. Valg til revision  

Erling Brønnum revisor - genopstiller 

Knud Seidelin suppleant. 

 

9. Eventuelt 

  

 

Nyt fra formanden – januar 2022 

 
Godt nytår til jer alle 

Vi kom godt igennem 2021 trods pandemier og gravemaskiner, og vi kan så småt mærke 

foråret nærme sig. 

Jeg ønsker os alt det bedste for 2022 – det bliver et spændende år. 

 
 

40 års jubilæum i Holbæk Bådelaug 

Lørdag den 27. august vil vi fejre Holbæk Bådelaugs 40 års jubilæum. Der er sket meget, 

siden en gruppe stædige fiskere, jægere og sejlere tog kampen op mod kommunen i 1982 

og fik etableret Holbæk Bådelaug. Flere af jer er stadig med, og vi skylder jer en stor tak for 

at starte det hele op dengang til glæde for os alle. 

Vi vil gerne holde en ordentlig fest på dagen, og vi får brug for hjælp til det fra jer medlem-

mer. Der kommer mere om det på generalforsamlingen. Sæt kryds i kalenderen, og glæd jer 

til en god og festlig dag sammen på havnen. 

 

Aftaler med kommunen – vores fremtid 

Vores kontrakt skal nu forhandles med kommunalbestyrelsen. Det har vi bedt om, da vi øn-

sker et fremtidigt lejemål på 20 år. Det kræver en politisk beslutning. Vi er kommet langt i 

samarbejdet omkring den nye landplads og brugen af arealerne. Vi håber, at det hele kom-

mer på plads i 2022. Det vil være en fin gave til vores 40 års jubilæum. Det er en meget lang 

proces, vi forhåbentlig snart kommer i havn med. Jeg oplever stor opbakning politisk – men 

vi mangler stadig papir på velviljen. 

 

Byggeri på landpladsen er udskudt 

Der skulle efter planen bygges en servicebygning på vores nuværende landplads mod Film-

torvet til foråret. Det ville betyde, at nogle både skulle flyttes sidst på vinteren. Grundet travl-

hed i byggebranchen er det indtil videre udskudt til efteråret. Så, søsætningen kommer til at 

foregå normalt i år. 

 

Ny webmaster - tak til Frank og velkommen til Ronnie 

Frank Skibby takker af som webmaster efter 14 år på posten. Det har været en fornøjelse at 

samarbejde med Frank, som har drevet vores hjemmeside med en god blanding af oplys-

ning og humor. Nogle vil måske huske nyheden den 1. april for et par år siden, da et saudi-

arabisk konsortie havde købt havnen af Holbæk kommune, eller sidste år, da Nationalmuse-

et havde gjort sjældne fund under udgravningen til en vandledning… Men hjemmesiden har 

også fået en meget central betydning for kontakten mellem os i bestyrelsen og jer medlem-

mer omkring alt det praktiske, vi skal dele i løbet af året. 

Som formand har jeg oplevet et rigtigt godt samarbejde med Frank, og på bestyrelsens veg-

ne vil jeg gerne sige en stor tak for indsatsen. 

Ronnie Damsgaard, som er uddannet softwareudvikler, vil gerne overtage hjemmesiden 

efter Frank. Vi glæder os meget til samarbejdet. 

De bedste hilsener   Per Frederiksen - formand 

Indkaldelse til generalforsamling søndag den 6. februar klokken 10.00 – 13.00 
Se dagsorden andetsteds i Maagen og på hjemmesiden. 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag den 27. 
januar. 


