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Generalforsamling i Holbæk Bådelaug 
Søndag den 5. februar 2023 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 
Ændring af havnereglement, så medlemmer fra det fyldte 15. år kan få bådplads. 

Ændring af havnereglement, så bestyrelsen kan kræve flytning af både i dårlig stand. 

 

4. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse 
 

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2023 
 

6. Valg til bestyrelsen 
a. Torben Storm, kasserer – ønsker at genopstille. 

b. Dennis Iversen – ønsker at genopstille 

c. Jens Dybvad – ønsker ikke at genopstille, bestyrelsen foreslår Søren Nerup 

c. Valg af bestyrelsessuppleanter: Bestyrelsen foreslår Erling Brønnum, og 

Knud Lykke genopstiller. 

 

7. Valg til udvalg 
a. Havneudvalg – Svend Aage og Per Frederiksen ønsker at genopstille. 

b. Klubhusudvalg – Nils Nykjær, 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 og Ronnie Jensen ønsker at fortsætte. 

 

8. Valg til revision  
Erika Nicolajsen revisor og Knud Seidelin suppleant.  

Andre medlemmer er velkomne til at stille op. 

 

9. Eventuelt 

  

 

Nyt fra formanden januar 2023 
 
Kære medlemmer 
Rigtigt godt nytår til jer alle. Vi kom rigtigt godt ud af 2022 med mange løste opga-

ver, et lunt efterår og et rigtigt godt jubilæum. Snart er det forår igen, så vi kan kom-

me på vandet og nyde godt af fjorden og naturen. 

 
Generalforsamling 2023 
Alle medlemmer indbydes hermed til generalforsamling søndag den 5. februar klok-

ken 10.00 i vores klubhus. Dagsorden udsendes sammen med denne udgave af 

Maagen. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 

26. januar. 

Send gerne forslag direkte pr. mail til formanden på frederiksenper@hotmail.com, 

så modtager du en kvittering. 

 
Forslag fra bestyrelsen 
Vi har af og til medlemmer under 18 år, som gerne vil have mulighed for at få egen 

bådplads i havnen. Unge sejlere er altid velkomne, så vi vil foreslå på generalfor-

samlingen, at medlemmer fra det fyldte 15. år kan søge bådplads. 

Yderligere vil vi foreslå en skærpelse af kravene til fartøjers stand, så vi kan kræve 

både i dårlig stand fjernet fra havnen.  

 
Havneudviklingen 
Vi har fået forlænget vores nuværende kontrakt med to år ekstra – herudover kom-

mer et års opsigelse, så vi indtil videre er sikret til og med 2025. Det er langt fra en 

endelig aftale, men vi forhandler sideløbende en længere aftale med kommunen.  

 
Snart er det forår 
Og imens vi venter, kan vi mødes i vores klubhus, løfte lidt på presenningerne og 

se, om båden står der endnu, tænde for varmen i vindstyrke 11 og få en snak eller 

rydde lidt op på værkstedet. Dagene bliver længere, og snart skal vi i gang igen. 

Det glæder jeg mig til. Jeg ønsker os alle en god sæson 2023. 

 
Mange hilsener 

Per Frederiksen - formand 


