Holbæk Bådelaug
Formand

Nr. 53

Per Frederiksen

22 46 42 26

frederiksenper@hotmail.com

40 93 46 09

torben.stormhansen@gmail.com

24 69 30 99

dei@topdanmark.dk

Kasserer
Torben Storm Hansen
Landpladsudvalget
Dennis Iversen
Klubhusudvalg
24 20 44 35

Jens Dybvad
Klubhusudlejning
Søren Nerup

soerennerup@gmail.com

Ang. hjemmesiden

Kontakt formanden

Pladsmand
Svend Åge Jensen

21 33 69 01

saaj@12move.dk

Står for salg af universalnøgler til havnen, frihavnsmærker
og klubstander
Søsætning og optagning af både

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

Bådelaugets bankforbindelse er:
Jyske Bank
Reg. nr. 5037

Konto nr: 1497079

e-mail: tpraest@gmail.com
Deadline: Fredag 27.12.2019 Næste nummer udkommer : Primo Januar 2020
Oplag 35 stk.

© 2000-2019

Oktober

2019

20. årgang

Søndag d.27.10.19

Det sker i klubhuset:

Bådeoptagning.
Klubhusudvalget laver morgenbord i vindstyrke 11,

Arbejdslørdag d. 5.10.19

0Kl. 8.00 starter vi med kaffe og te.
Morgenbrød m. Ost, marmelade og rullepølse.

Med kaffe, te og morgenbrød.

I løbet af formiddagen, er der en pause, med mulighed for at nyde en øl eller vand.
Når arbejdsdagen er slut, er klubhusudvalget klar
med en frokost bestående af:
Kryddersild
Karrysild

Bøf med spejlæg
Lun leverpostej

Julefrokosten har vi igen i år lavet om til en
vinterfrokost.
Det bliver Lørdag d. 18.1.2020
Mere herom i næste nr. af Maagen

m. champignon, bacon og rødbeder
Rullepølse
Vi slutter af med ost
Der er øl og vand og en lille en til silden.

Lørdag d. 26/10
Kl 17 Standerhaling
Formanden holder en lille tale, og vi skåler i en øl,
vand eller et glashvidvin. Der er lidt chips til.

Søndag d.2.2 2020
Kl 10.00
Generalforsamling.
Klubhusudvalget sørger for et morgenbord, og når
budgettet
er godkendt, er der øl eller vand.

Ændringer og ønsker for sæsonen 2020 - Holbæk Bådelaug
Slippen med ønsker skal sendes til formand Per Frederiksen pr. mail på:

Standerhalingsmiddag

frederiksenper@hotmail.com . HUSK medlemsnummer i din mail.
Når den er modtaget, får du en bekræftelse pr. mail.

d. 26.10.19 kl.18.00

Slippen skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2020.
Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke indsende slippen.
Medlemmer, der har låneplads og ønsker fast plads, skal indsende slippen.

Helstegt okseyderlår serveret på bønne og
mandelkompot, tilsmagt med hvidløg og chili,
hertil smørbagte kartofler med havsalt, samt en
velsmagende rødvinssauce.
Desserten er en god æblekage med mos lavet
af Filippa æbler, hjemmelavede makroner og
dejligt flødeskum

Derefter kaffe eller te med lidt sødt til.

Alt dette for kun kr: 100
Øl, vand og vin

til de sædvanlige rimelige priser.
Bindende tilmelding på opslag i gangen i klubhuset.

Uddeling af pladser og andre ændringer foregår i april måned.

Medlemsnr.

Navn og nuværende adresse (sæt venligst X
i skemaet herunder, hvis den er ændret).

Dato

E-mailadresse

Sæt X

Telefonnr.

Ønske eller ændring
Adresseændring.
Ønsker bådeplads til:

( ) motorbåd

( ) sejlbåd.

Længde:
Bredde:
Ønsker bådeplads til jolle

Dybgang:

Ønsker loftkabine – forudsætter fast bådplads
Ønsker ¼ fiskehytte – forudsætter fast bådplads
Ønsker grejboks til fiskeudstyr – forudsætter fast bådplads

Tag din bedre halvdel under armen og lad
os sammen få en hyggelig aften.
Fortæl om dine oplevelser i sommer og evt.
dine planer for næste år.

Min båd kommer ikke i vandet før:
Min båd kommer ikke i vandet i år. Her henvises til Bådelaugets vedtægter.
Ønsker at opsige mit medlemskab
Ønsker at opsige min bådeplads nr.:
Ønsker at opsige min grejboks
Ønsker at opsige min kabine
Jeg vil gerne kontaktes for eventuel midlertidig bådplads i ydersæsonen
Andet

Kære medlemmer
Jeg håber, I har haft en god sommer.
Sæsonen startede godt med en flot indsats fra medlemmerne. Der blev brugt 80
liter maling på at få vores bygninger i god stand, og der blev ordnet og ryddet op
mange steder. Tak for det.
Vores bådelaug har det godt efter en god sæson med mange hyggelige timer på
vandet og på havnen.
Arbejdslørdag
Lørdag den 5. oktober mødes vi til sæsonens sidste arbejdslørdag. Har du ikke
nået dine opgaver i år, så har du chancen her. Der er stadig meget, der skal ordnes. Der kommer opslag og tilmelding i klubhuset.
Og HUSK: Har du fast bådplads, så har du arbejdspligt.
Vil du spise med? Så giv besked.
Hvis du vil have morgenmad og frokost til arbejdslørdagen, så er det vigtigt, at du
skriver dig på listen senest onsdagen før. Det er en stor hjælp for de medlemmer,
der skal lave maden, så de ved, hvor mange vi er.
Bådelaugets fremtid
Her i efteråret skal kommunalplanen for vores område i høring. I bestyrelsen får vi
en stor opgave med at deltage i arbejdet, da det handler om vores fremtid. Vores
nuværende lejeaftale udløber med udgangen af 2020, og vi skal have en ny, lang
aftale på plads, så vores fremtid er sikret. Jeg vil orientere jer alle løbende via
hjemmesiden. Mit mål er, at vi har en aftale inden sæsonen 2020. Det er der enighed om hos alle foreningerne på havnen.

Fiskehytterne
Vores fiskehytter er fra 1980’erne. De har gjort det godt, men det er også ved at
være tid til en renovering igen. Der er flere steder, hvor der er råd i inder klædningen under den nye maling, og dørene er ved at falde fra hinanden. Vi har
drøftet det en del i bestyrelsen. Skal vi renovere eller udskifte? Vi har nu fået et
godt tilbud fra EUC (Teknisk skole), der kan bygge fem nye hytter til os over et
par år. Det har vi sagt ja tak til i bestyrelsen – så vil vi have flotte hytter de næste
30 år. Det betyder, at vi udskifter to af hytterne her i løbet af vinteren. Vi får brug
for hjælp fra jer medlemmer til det. Det kan blive en god opgave, hvor vi også får
tid til lidt god mad og drikke sammen.
Der vil komme et opslag om det på havnen, og vi taler selvfølgelig med jer, der
har hytterne, om alt det praktiske. Hvis det er muligt, kan de bedste af de gamle
hytter måske flyttes til den nye landplads bag havnen eller gives til medlemmer,
der vil have dem og sætte dem i stand selv.
Ønsker du bådplads i den kommende sæson – hvad gør du så?
Med dette nummer af Maagen udsender vi en ansøgning, som du skal bruge,
hvis du ønsker fast bådplads for den kommende sæson – eller hvis du har ændringer. Ansøgningen kan også downloades på hjemmesiden.
Den skal være mig i hænde pr. mail senest den 1. januar 2020 .
Når du har sendt den pr. mail til mig, modtager du en kvittering pr. mail. Hvis du
ikke modtager en kvittering, så kontakt mig venligst, hvis du vil være sikker på, at
din ansøgning er modtaget.
Vi fordeler pladserne i løbet af foråret. Du får direkte besked.
Optagning af både
Selv om der stadig er sommer i luften, og vi har mange gode uger endnu, så slutter sæsonen jo altid med fælles bådoptagning.
Det bliver søndag den 27. oktober. Se opslag og tilmelding i værkstedet.
Hvad skal du lave til vinter?
Vi planlægger flere fælles kurser i klubhuset i løbet af vinteren. Det kan blandt
andet handle om el ombord, førstehjælp eller søsikkerhed.
Følg med på hjemmesiden eller se opslag på havnen.
De bedste sensommerhilsener
Per Frederiksen - formand

