
 

 

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 18.9.20       Næste nummer udkommer : Primo Oktober 

Oplag  35 stk.  © 2000-2020  

Holbæk Bådelaug 

Bådelaugets bankforbindelse er:  

Jyske Bank 

Reg. nr. 5037        Konto nr: 1497079 

                 Nr. 55       Marts                     2020             21. årgang  

Spisning kl. 18.00 Tilmelding i klubhuset 

 Bestyrelsen vil informere alle 

på hjemmesiden: www.holbaekbaadelaug.dk 

og opslag i klubhuset omkring arrangementerne 
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Det er forår 
Det har ikke rigtigt været vinter, men nu er dagene længere end natten, og vi 

skal i gang med det, vi holder rigtigt meget af; at komme på havnen og på van-

det.  

 
Tak for en god generalforsamling 

Og tak for genvalget og jeres tillid. Jeg glæder mig til at være formand for Hol-

bæk Bådelaug i de kommende år, hvor vi blandt meget andet skal sikre os en 

plads på havnen langt ude i fremtiden. Uanset hvad, så vil vi fortsætte med at 

holde vores havn i flot stand - der er masser af gode opgaver, som vi skal udføre 

sammen. Der er forslag om et gelænder på nordbroen, vi skal have malet de nye 

hytter, og vi skal klippe og beskære beplantningen omkring vores havn. 

 
Velkommen til det nye klubhusudvalg 

Som I kan læse andetsteds i Maagen, så har vi fået et helt nyt klubhusudvalg. Vi 

og de har holdt de første møder, og vi oplever et smittende engagement og stor 

lyst til at komme i gang. Tag rigtigt godt imod dem. 

 
Tiderne skifter 

Imens jeg skriver disse linjer, er der meget, der er lukket ned i Danmark på grund 

af coronavirus. 

Hvad det betyder for vores bådelaug er endnu ukendt. Det kan ske, at vi må afly-

se planlagte arrangementer, og at vi må begrænse, hvordan vi mødes. Vi vil fra 

bestyrelsen informere jer alle, så godt vi kan. Lad os passe på hinanden og få 

det bedste ud af det - der er stadig masser af frisk luft på og ved vandet, som vi 

kan nyde godt af. 

 
Arbejdslørdag den 2. maj 

Vi mødes klokken 8.00 til fælles morgenmad, og så bestiller vi noget til klokken 

13.00, hvor det nye klubhusudvalg vil byde på et fælles traktement. Der kommer 

opslag i klubhuset med tilmelding en uge før - HUSK at skrive dig på, hvis du 

ønsker forplejning. 

 
Og husk: Hvis du har bådplads, så har du arbejdspligt 

 
Søsætning af både. 

Lørdag den 18. april vil Thomas, vognmanden, søsætte vores både. Der kommer 

et opslag i ’Vindstyrke 11’ i værkstedet en lille uges tid inden. Skriv dig på her, 

hvis din båd skal i vandet denne dag. 

Vi ses snart på havnen igen. 

De bedste forårshilsener 

Per Fredriksen - formand 

  

 

Det sker i klubhuset her i foråret: 

 

18 APR Søsætning. 

Fra morgenstunden sørger Klubhusudvalget for kaffe, te og lidt morgenbrød i 

"vindstyrke 11". 

 Der kommer et opslag i ’Vindstyrke 11’ i værkstedet en lille uges tid in-

den. Skriv dig på her, hvis din båd skal i vandet denne dag. 

25 APR Standerhejsning kl. 17.00 

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

Spisning kl. 18.00 

 

Der serveres:  

Bøf Stroganoff m/svinemørbrad,  

pølser og paprikasovs. Hertil kartoffelmos.  

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

Alt dette for kr. 100.  

Øl, vin og vand til de sædvanlige rimelige priser.  

Der betales (kontant) ved indgangen.  

Tag din partner under armen, og lad os få en god aften.    

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

02 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. 

 



 

 

Nye ansigter i klubhusudvalget. 

Som beskrevet ved indkaldelse til Generalforsamlingen ønskede medlemmer af 

Klubhusudvalget Per Rasmussen, Jens Dybvad og Poul Lynge ikke at fortsætte.  

Generalforsamlingen valgte nedennævnte fem til at fortsætte det vigtige arbejde 

i klubhusudvalget.  

Det består herefter af:  

Josefine Røgilds Pedersen, Jørn Kok, Nils Nykjær, Knud Seidelin og Poul Siig. 

Alle ser meget frem til at møde Bådelaugets medlemmer i klubhuset og naturlig-

vis i og ved havnen.  

                        

 

 

 

 

 

Josefine Røgilds Pedersen    Jørn Kok                          Nils Nykjær 

           

 

 

 

 

 

         Poul Siig                           Knud Seidelin 

 

Kontakt - telefonnumre:  

Nils Nykjær    22 41 11 19 Kontaktperson til bestyrelsen 

Knud Seidelin  21 56 49 88 Kasserer for Klubhusudvalget 

Jørn Kok    30 49 26 13 

Josephine Røgilds Pedersen 27 62 81 20 

Poul Siig   39 45 95 89 

  

 



 

 

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug  

 Søndag den 2. februar 2020 kl. 10.00 i  

Dagsorden:                                                              Referent: Stig Olsson   

 1.  Valg af dirigent og referent  

 Dirigent: John Just valgt Referent: Stig Olsson valgt  

2. Formandens beretning  

 a)   Beretning havneudvalg b)  Beretning klubhusudvalget  c) Beretning landplads-

udvalget d)   Beretning medieudvalg  

   (Beretningerne sættes samlet under afstemning)  

 Formand Per Frederiksen: Det har været et godt år for Bådelauget. Alle har udført 

arbejdspligt. Aftaler med Holbæk Kommune er ikke på plads endnu, men alle laugets 

ønsker en medtaget i de foreløbige planer. 19 medlemmer står på venteliste til en 

bådplads. Hjemmesiden er velfungerende og klubbladet  Mågen har 20 års jubilæ-

um. Erika Nicolajsen har været med fra starten og meget stor tak til hende. Fint sam-

arbejde med pladsmand Svend Åge Jensen.  Hele klubhusudvalget stopper. Stor tak 

til dem: Per Rasmussen, Poul Lynge, Jens Dybvad. Godt samarbejde i bestyrelsen.  

Mange medlemmer har ydet en ekstra indsats.   

 a)  Per Frederiksen: Styr på båd- og landpladser. b)  Per Rasmussen orienterede 

om afholdte klubhusarrangementer.  c)  Dennis Iversen: Alle med arbejdspligt har 

udført arbejde.  

 d) Torben Præst: Tak til Erika og Frank for arbejde med hjemmeside og klubblad. 

Indlæg modtages med glæde. Beretning vedtaget  

 3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:  

 Afstemning om udmeldelse af DFU (Frank Skibby)  Frank Skibby er ikke tilstede så 

punktet bortfalder.  Per Frederiksen redegjorde kort for problemet.  

 Bådelauget udmeldes ikke af DFU.  

 4.   Regnskab og budget   

 Præsentation og godkendelse  

 Kasserer Torben Storm fremlagde 2019 regnskabet. Indtægterne har været lidt min-

dre en budgetteret. Foreningens økonomi er god. Budget for 2020 præsenteret.  

Regnskab og budget vedtaget.  

 

  

 

 

5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2019  

  Kontingent og afgifter bibeholdes.  

 6.  Valg til bestyrelsen a) Per Frederiksen, formand – ønsker at genopstille. b) Tor-

ben Præst, medieudvalget – ønsker at Torben genopstille. c)  Valg af bestyrelses-

suppleanter: Søren Nerup og Knud Lykke genopstiller.  a) Per Frederiksen genvalgt 

som formand.  

b) Torben Præst genvalgt. c) Søren  Nerup og Knud Lykke genvalgt.  

7.  Valg af udvalg  

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

b. Klubhusudvalg – hele udvalget stopper - der skal vælges nye medlemmer.  - 

Suppleant: André Steenberg  c. Udlejning af klubhus – Søren Nerup ønsker at fort-

sætte.  d. Landpladsudvalg – Knud Lykke genopstiller. Stig Olsson genopstiller ik-

ke.  e. Medieudvalget – Erika Nicolajsen og Frank Skibby ønsker at fortsætte. Beg-

ge genvalgt.  

 a) Svend Aage Jensen og Per Frederiksen er genvalgt.  

b) Josephine Røgilds, Niels Lyskær, Knud Seidelin, Poul Sieg og Jørn Kok valgt. - 

Suppleant: André Steenberg valgt. c) Søren Nerup genvalgt. d) John  Aabeck valgt. 

e) Erika Nicolajsen og Frank Skibby er genvalgt.  

8.  Valg til revision – Følgende er på valg:  

Erling Brønnum Suppleant: Knud Lykke Olsen. Erling Brønnum valgt. Suppleanter: 

Knud Seidelin er valgt.  

9.  Eventuelt  

 Per Rasmussen: Søsætning med vognmand 18. april.  

Knud Lykke: Studiegruppe i duelighedstegn starter. Medlemmer med gaster er vel-

komne.  

 Luffe Hjulgaard: Problem med fiskeaffald på landpladsen.  

 Josephine Røgilds: Ønske om motorkursus.  

 John  Aabeck: Foredrag om sejlads i varme lande. 10/3 kl.19. Se hjemmesiden. 


