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Ændringer og ønsker for sæsonen 2021 - Holbæk Bådelaug
Slippen med ønsker skal sendes til formand Per Frederiksen pr. mail på:
frederiksenper@hotmail.com . HUSK medlemsnummer i din mail.
Når den er modtaget, får du en bekræftelse pr. mail.
Slippen skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2021.
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.

Medlemsnr.

Dato
X

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

Telefonnr.

Arbejdsdag
Lørdag 3. Oktober
Standerhaling
Lørdag 31. Oktober

E-mailadresse
Ønske eller ændring
Adresseændring.
Ønsker bådeplads til:

( ) motorbåd

( ) sejlbåd.

Længde:
Bredde:
Ønsker bådeplads til jolle

Dybgang:

Ønsker loftkabine – forudsætter fast bådplads
Ønsker eventuel midlertidig låneplads

Ønsker ¼ fiskehytte – forudsætter fast bådplads
Ønsker grejboks til fiskeudstyr – forudsætter fast bådplads
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/fiskehytte
Ønsker at opsige min loftkabine
Andet

Bådoptagning
Lørdag den 31. oktober.
Der kommer opslag og
tilmelding på opslagstavlen i
værkstedet.

Det sker i klubhuset her i oktober:
Et billede af Delle fra Svendborg.
Jeg sejlede til Svendborg kun for at se Delle.

Her er det eneste billede jeg tog, før kameraet sagde
“skift batteri”. Men det er Delle !!

03 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.
Bemærk der vil være et max antal for deltagelse.
NB! NB! På grund af COVID-19 kan der forekomme ændringer til arrangementet.
31 OKT Standerhaling 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.

Delle er et øresvin (delfin) på ca. 3 meters længde, der
har opholdt sig ved og i Svendborg havn i snart lang tid.
Der var samlet 30-40 mennesker på kajen ved Lystfartmuseet. De hørte Delle historier fortalt af prof. guide med højtalere anlæg.
Delle har 2 Facebook grupper med over 7000 medlemmer
til sammen. Det er jo noget. Som sagt Delle er værd at
sejle/køre efter.
Hilsen Søren Nerup, nr. 388

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.
Bemærk der vil være et max antal for deltagelse og det er ”først til
mølle” princip.
NB! NB! På grund af COVID-19 kan der forekomme ændringer til arrangementet.

Nyt fra formanden
Kære alle
Jeg håber, at I alle er kommet godt igennem sommeren på trods af
Corona og blandet vejr. Sensommeren har været rigtig flot, og der
er stadig mange gode timer endnu derude. Jeg har i år oplevet ualmindelig stor interesse for at få plads i vores havn - vi er et meget
populært sted. Tak til alle jer, som har passet på vores havn og på
hinanden i løbet af sommeren.
Vi har fået en midlertidig aftale med kommunen.
Aftalerne med Holbæk kommune trækker ud. Vi har derfor i bestyrelsen underskrevet en midlertidig forlængelse af vores nuværende
kontrakt. Det betyder, at vi fortsætter under vores nuværende forhold indtil 31. december 2022. Til den tid forventer vi, at lokalplanen
er godkendt, og at vi kan få en længerevarende aftale.
Ønsker for 2021 - bådplads eller andet
Hvis du ønsker bådplads, fiskehytte eller andet i 2021, så udfyld og
indsend blanketten med ønsker senest den 1. januar 2021. Den
kommer ud med Maagen, og den bliver lagt på hjemmesiden.
Frivillig arbejdslørdag og standerhaling
Corona har sat en stopper for mange af vores fælles aktiviteter i år.
Med forbehold og forsigtighed arbejder vi i bestyrelsen på, at vi kan
gennemføre en frivillig arbejdslørdag den 3. oktober. Vi vil have begrænset deltagerantal og måske spise sammen udendørs eller med
god afstand. Vi har stadig mange gode opgaver, der skal løses.
Ligeledes planlægger vi at holde standerhaling lørdag den 31. oktober med luft og fornuft. Vi vil gerne sige tak for en god sæson
sammen.

Se opslag på havnen og på hjemmesiden.
Vores nye klubhusudvalg har været meget tålmodige i forhold til
aflysninger og udsættelser - tak til udvalget, vi håber, at I snart
kan komme i gang.
Sikkerhed på nordbroen
Flere medlemmer har nævnt, at det er usikkert at færdes på
nordbroen, da der er meget åbent - især når det blæser. Vi har i
bestyrelsen besluttet, at der opsættes hegn på broen. Vi har
drøftet muligheder og forslag, og vi har besluttet os for stolper i
galvaniseret stål med 8 mm kæde hele vejen ud mod fjorden.
Det holder godt, og der kan åbnes for nedstigning til både på
nordsiden. Vi får brug for folk til at lave arbejdet, når det er klar.
Bådoptagning
I år kommer Thomas Vognmand lørdag den 31. oktober og tager
både på land. Der kommer opslag og tilmelding på opslagstavlen i værkstedet.

Kursus i duelighed
Knud Lykke planlægger kursus i duelighed for medlemmer og
deres gaster i den kommende vinter. Det forventes at starte til
november. Følg med på havnen og på hjemmesiden for nærmere information.

Rigtig god sensommer til jer alle
Per Frederiksen - formand

