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Den lange historie kort fortalt 
I ’Vindstyrke 11’, vores lille slyngelstue i værkstedet, hænger der et søkort fra Det 

Kongelige Søkort-Arkiv, som viser, at der allerede før 1960’erne lå en lystbådehavn 

cirka her, hvor Holbæk Bådelaug ligger nu. Det blev til Holbæk Sejlklub, som i slut-

ningen af 1970’erne blev planlagt rykket til den nuværende plads ved Dragerup ma-

rina. Industrihavnen skulle udvides, for coastertrafik var fremtiden – og her tog man i 

øvrigt fejl. 

Ikke alle medlemmer af sejlklubben var vilde med den idé, og der opstod stridighe-

der både i klubben og politisk om, hvorvidt ’den lille mand’ skulle have sin egen 

havn på stedet. En havn for fiskere, jægere og småbådsfolket. En gruppe medlem-

mer brød delvis ud af sejlklubben og stiftede en klub i klubben ’Holbæk by bådelau-

g’, som ville have en vis selvstændighed i forhold til sejlklubben. Efter en del balla-

de, hvor oprørerne blev smidt ud af sejlklubben, blev det på det nye bådelaugs ge-

neralforsamling i 1982, med politisk opbakning, besluttet at opføre en ny havn lige 

her, hvor vi ligger nu – vores egen havn, Holbæk Bådelaug. Man blev herre i eget 

hus. 

Det er vi nu mere end 600 medlemmer, som har nydt godt af i 40 år, og jeg sender 

jævnligt en venlig tanke til de tidligere og nulevende medlemmer, som startede det 

hele dengang. 

Vidste du? 

Jørgen Brøchner, Holbæk Bådelaugs anden formand, var i mange år formidabel til 

at skaffe materialer til at bygge og vedligeholde vores havn. Han havde et meget 

sigende ordsprog om det, han skaffede: 

 

Er det billigt – så er det pænt…’ 

’Er det gratis – så er det smukt…’ 

VI FYLDER 40 



  

 

 

I 1989 tog det tre måneder at få en bådplads – i 2022 har vi mere end fire års 

ventetid. 

Vores klubhus var oprindelig en lille rød barak med fladt tag, som kommunen 

ejer. I 1992 blev den af medlemmerne markant ombygget, fik terrasser, tag med 

rejsning og meget andet. Senere har vi bygget et flot køkken og nye toiletter. Men 

det er stadig kommunens bygning. 

I mange år blev der både drukket og røget tæt på generalforsamlingerne. Når 

røgen blev for tyk, blev der tændt en ventilator, der larmede så meget, at det var 

svært at høre, hvad der blev talt om. De fleste forslag blev vedtaget med klapsal-

ver. 

I dag har vi kun beholdt det med klapsalverne. 

Det første nummer af ’Maagen’ udkom i 1999. Dengang tog det mere end et halvt 

døgn at udskrive bladet på en printer. ’Maagen’ er opkaldt efter en lille sejlklub, 

der engang lå ved den nuværende Strandmøllevej. Erika, som er vores redaktør, 

har været med fra starten. 

Vores hjemmeside blev startet for cirka 15 år siden. Dengang lovede vi, at der 

ikke ville komme indlæg på hjemmesiden, som ikke var i Maagen – det løfte holdt 

ikke helt. Vi var i øvrigt ikke sikre på, at ret mange medlemmer havde internetad-

gang – det har langt de fleste i dag. 

Fremtiden 

Mit håb er, at vi fortsætter med at have en af byens kønneste og hyggeligste om-

råder til glæde for sejlere, gæster og byens borgere. At vi kan sejle, mødes og 

gøre det, der skal gøres, mange år endnu. Intet er givet, men vi har i Holbæk 

Bådelaug igennem 40 år vist, at vi kan skabe en fantastisk havn sammen – det 

skal vi blive ved med mange år fremover. 

Tillykke med de 40 år til os alle 

De bedste sejlerhilsener 

 

Per Frederiksen - formand - i øvrigt kun den fjerde i rækken 

Holbæk havn 86 Bådlauget 86 



 

 

 

Kære  sejlervenner og medlemmer af  

Bådelauget med familier. 

Som I kan se af programmet bliver det et brag af en jubilæums-

dag. En dag der vil blive husket og den vil blive et pejlemærke for 

2032, 50 års jubilæet. 

Men, men, men dagen succes afhænger i høj grad af jer medlem-

mer. 

Festudvalget har lavet en arbejdsplan for dagen, eller rettere da-

gene. Vi skal ha et hold der klargøre festteltet med borde, stole, 

bar osv. Fredag aften. 

Et hold der møder lørdag morgen for at forberede morgenbordet 

og til afrydning ved 10-11 tiden. 

Pølseboden og baren skal ha bemanding fra 11 til 14. 

Klokken 14 er pause i festlighederne ------------ til sidst på efter-

middagen. 

Her skal et hold forberede festmiddagen. Bordene dækkes og 

buffeten sættes frem. 

Efter middagen afryddes hovedretten. Desserten og kaffen stilles 

på buffeten. 

Noget af det vigtigste er baren. 2/3 x 2 ædruelige m/k til det job 

ville være godt. 

Som afslutning på en herlig aften, skal der ryddes op ------ 

Søndag formiddag skal alt det lejede service, borde, stole, bar 

osv. pakkes sammen til afhentning mandag morgen. 

Det var så enden på det 40 års jubilæum.  



  

 

 

 

I klubhuset og på hjemmesiden er listerne til de forskellige arbejds-

hold. 

Skriv jer på !!!.  

Gerne på flere arbejdsopgaver ---- der bliver rigelig at se til, 

men bruger vi fællesskabet og det det kan, får vi en forrygen-

de festlig dag. 

 

Festudvalget håber alle får en herlig sommer og vi ses den 26.-27.-

28. August til årtiets fest i Bådelauget.  

Mange hilsner fra Poul, Per og Søren 

 

Kan du se hvilket år billedet er taget?             Giv Søren besked 



 

 



  

 



 

 

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. 23.9.22  Næste nummer udkommer : Primo Oktober 
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