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Per Frederiksen 
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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 
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Oplag  40 stk.  © 2000-2022  
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Foto: Søren Nerup 

Standerhalingsmiddag 

lørdag den 29. oktober 

kl. 18.00 

Lørdag 29. oktober  2022 

Standerhaling kl. 16:00  

Tilmelding i klubhuset senest d. 22. oktober 2022 
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Nyt fra formanden – oktober 2022 
 
Tak for et godt jubilæum 

Tak til alle jer, som deltog, og til alle jer, som var med til at arrangere et rigtigt jubi-

læum for os alle den 27. august. Jeg blev lidt stolt af vores havn den dag – vi har 

et godt sted, som vi passer godt på. Og så var der god mad, god musik og god 

stemning hele dagen. 

 
Arbejdslørdag 

Den 1. oktober er der arbejdslørdag igen. Husk, at alle med fast bådplads har ar-

bejdspligt, så kom og vær med, hvis du ikke har nået det endnu. Vi starter klokken 

8.00 med morgenmad og fordeling af opgaver, og klokken 13.00 er der en god 

frokost. 

Der er tilmelding i klubhuset – HUSK, at hvis du vil spise med, så skal du sætte X. 

Vi glæder os til en god dag sammen. 

 
Standerhaling 

Lørdag den 29. oktober haler vi standeren. Der vil blive et godt arrangement med 

middag og lidt mundgodt ved klubhuset, når vi takker af for sæsonen. 

Der kommer tilmelding i klubhuset. 

 
Bådoptagning 

Søndag den 16/10 og lørdag den 5/11 bliver der bådoptagning med vognmanden. 

Husk at skrive jer på listen i ’Vindstyrke 11’ i værkstedet. Vi skal regne med at 

sætte bådene på land på vores nuværende pladser. 

 
Aftale med kommunen 

Som I sikkert har bemærket, så er arbejdet på vores kommende landplads gået i 

stå. I foråret fik vi et oplæg til en ny kontrakt for havnen, som vi ikke kunne accep-

tere. Siden har vi kontaktet politikerne direkte, og Ole Hansen fra kommunalbesty-

relsen/Kultur og Fritid har besøgt os flere gange. Ole og vores Borgmester, Chri-

stina, vil gerne mødes med os, så vi kan få lavet en god aftale. De er meget posi-

tive og overraskede over, hvor godt vi passer på vores havn – helt uden offentlig 

støtte, og jeg håber, at vi snart finder en løsning sammen med de andre forenin-

ger på havnen. Det har indtil nu taget otte år - vi er meget tålmodige i Holbæk 

Bådelaug. 

 
Tak for en god sæson i år. Før vi ved af det, bliver det forår igen. 

 
De bedste sejlerhilsener 

Per Frederiksen - formand 

  

 

Ændringer og ønsker for sæsonen 2023 - Holbæk Bådelaug 
Slippen med ønsker skal sendes til formand Per Frederiksen pr. mail 

på:  frederiksenper@hotmail.com .  
Når den er modtaget, får du en kvittering pr. mail.  

Hvis du afleverer den på anden måde, har du ikke sikkerhed for, at den 

er modtaget, eller at du får en kvittering.  

Slippen skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2023.  

Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke indsende slippen. 

Medlemmer, der har låneplads og ønsker fast plads, skal indsende slippen. 

Uddeling af pladser og andre ændringer foregår i april måned.  

 

 

Medlems-

nr. 

  

Navn og nuværende adresse  

(noter venligst i skemaet nedenunder, hvis den er æn-

dret).  

Telefonnr. 

  

Dato E-mailadresse 

  

  

Sæt X Ønske eller ændring 

  Adresseændring. Den nye adresse anføres ovenfor i adressefeltet. 

  Ønsker bådeplads til: (  ) motorbåd       (  ) sejlbåd. 

  Ønsker bådeplads til jolle 

  Ønsker midlertidig bådeplads 

  Ønsker loftkabine 

  Ønsker ¼ fiskehytte 

  Ønsker grejboks til fiskeudstyr - betales med engangsbeløb og forudsætter aktivt fiskeri. 

  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 

  Andet 
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Foto: Torben og Erika 

  

 



 

 

 

 

Standerhalingsmiddag 

lørdag den 29. oktoberkl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionen tro holder Bådelauget Standerhaling når sæsonen 
slutter.  

Umiddelbart efter Standerhalingen holder Bådelauget middag 
for alle medlemmer og gerne med pårørende.  

Her i Maagens Oktober nummer er arrangementet beskrevet og 
vil du gerne med, skal du tilmelde dig på tilmeldingslisten, der 
hænger i klubhuset. Max antal er 32 personer.  

Sidste og absolut bindende tilmelding skal ske senest lørdag 
den 22. oktober kl. 1800. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Per Frederiksen 

  

 

Efteråret i klubhuset 2022: 

(01 OKT, 16 OKT, 29 OKT og 05 NOV) 

01 OKT Arbejdslørdag.  
Fra morgenstunden sørger Klubhusudvalget for morgenbord i / ved 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.  

16 OKT Bådoptagning 

Klubhusudvalget sørger - fra morgenstunden - for kaffe og lidt morgenbrød i 

"vindstyrke 11" og ved Klubhuset.  

NB! Der bliver opsat liste for tid til bådoptagning. Kryds venligst af, om du 

ønsker at deltage i morgenbord, der slutter ca. kl. 11.00. 

29 OKT Standerhaling kl. 16:00  

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

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

(OKT 2022).  

05 NOV Bådoptagning 

Klubhusudvalget sørger - fra morgenstunden - for kaffe og lidt morgenbrød i 
"vindstyrke 11" og ved Klubhuset.  

29 OKT Spisning kl. 18.00 

Der serveres:  

Langtidstegt Amerikansk Okseculotte krydret med rosmarin og havsalt.  

Hertil  

tomatsalat med perlemozeralla vendt i krydderurteolie og frisk basilikum. 

Spæde blandede salater med tørrede tranebær og ristede pinjekerner. 

Små smørbagte kartofler med havsalt. 

Sauce Bordelaise (klassisk rødvinssauce) 

Hjemmebagt brød 

Dessert   “Is a la surprise”.  

Til kaffen lidt sødt.   

Pris: 125,00 kr. 


