Holbæk Bådelaug
Formand
Per Frederiksen

22 46 42 26

frederiksenper@hotmail.com

Nr. 41 September

2015 16. årgang

Kasserer
torben.stormhansen@gmail.dk

Landpladsudvalget
Dennis Iversen

24 69 30 99

Klubhusudvalg/
Klubhusudlejning

24 20 44 35 /

Jens Dybvad

59 18 21 41

Ang. hjemmesiden

dei@topdanmark.dk

Kontakt formanden

Pladsmand
Ebbe Jensen

23 93 00 04

Står for salg af universalnøgler
til havnen, frihavnsmærker
og klubstander

Hjemmeside: www.holbaekbaadelaug.dk
Referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
kan altid læses på hjemmesiden.

Erika Nikolajsen Mobil: 40 41 72 02

Holbæk fjord i juni 2015 foto Erika

Standerhaling
Lørdag
D. 31.10 2015 kl.16:00

e-mail: erikarytter@gmail.com
Torben Præst Mobil: 22 55 15 13
e-mail: tpraest@gmail.com
Deadline: 1.1.16 Næste nummer udkommer : medio januar
Oplag stk. 55

© 2000-2015
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Nyt fra formanden
Tak til alle for en god sejlsæson. Vejret har været bedre end sit rygte, og vi er mange, som
har haft glæde af vores fine havn. Og mon ikke der er et par gode dage på vandet tilbage
endnu.

Mindeord – to æresmedlemmer er gået bort
I juni måned, da sommeren og sejlsæsonen kun lige var begyndt, sov to af Holbæk Bådelaugs æresmedlemmer ind. Tidligere formand Jørgen Brøchner Petersen og mangeårigt bestyrelsesmedlem Ejvind Nielsen.
Jørgen var formand for Holbæk Bådelaug i henved tyve år. Han og Ejvind var med til at starte bådelauget i 1982, da en gruppe småbådsfolk ikke ønskede at rykke med sejlklubben ud
til den nye Dragerup marina.
Jørgen var en aktiv formand, der samlede medlemmerne om byggeriet af de fleste af de
faciliteter, vi har glæde af i dag. Ejvind var en dygtig smed med sans for ordentlig håndværk,
der kunne bruges til noget. Han har blandt meget lavet vores standermast, der nok bliver
stående længere end de fleste af os.
Vi skylder dem begge stor tak for det, de har skabt i Holbæk Bådelaug gennem årene.
Per Frederiksen - formand

Har du nået din arbejdspligt i år?
Ellers har du chancen lørdag den 3. oktober, hvor vi afholder arbejdslørdag. Vi mødes som
sædvanlig til morgenbord klokken 8.00, hvorefter arbejdsopgaverne bliver delt ud.

Klubhuset skal renoveres.
En god håndfuld medlemmer har meldt sig til at renovere vores klubhus. Det er vi glade for.
Mandag den 21. september afholdes der byggemøde for de tilmeldte. Her laver vi en plan
for arbejdet og fordeler opgaver imellem os.
Vi påbegynder renoveringen i november efter standerhalingen.
Indtil vi er færdige, kan klubhuset ikke lejes af medlemmer. Vi håber, at alt er på plads i
begyndelsen af det nye år. I byggeperioden vil vi kunne låne toiletter hos de andre foreninger på havnen. Der kommer opslag på havnen.
Og mon ikke vi skal fejre indvielsen med en festlighed?
Har du set vores hjemmeside?
Vores hjemmeside indeholder løbende nyt om vores havn. Der er blandt andet en del nyttig
viden om kommunens planer for vores havn og området omkring den.
Tag en tur på www.holbaekbaadelaug.dk og læs mere under fanen ”nyheder”.

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag d. 24. august 2015 kl. 19.00
Afbud fra Jens.
Dagsorden:
1) GodkendelsAe af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
OK – Fiskerforeningens ”Børnedag” blev en stor succes. Dog en del børn uden forældre. Kommunen forærede et telt, et par borde og stole til ”dagen”. Der mangler stadig græsslåning omkring bådstativerne!
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet.
Balance pr dd. 576.075,79 – 171 medlemmer
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Kabelparken er ”midlertidig indstillet” (i realiteten droppet) pga. is og store forskelle mellem
ekstrem høj- og lavvande.
Andre planer på havnen? – Havnepark, Kanalen er med i alle planer (endnu) . Træskibsforeningen
Mærsk-fonden vil renovere en ældre træskib i en af hallerne over en periode på tre år. (ca. 25
mio)
LEGO-vandland????
Vil vi etablere WI-FI på havnen sammen med de andre foreninger? Kr. 300,- til 500,- pr måned
for mobilt WI-FI. Vi arbejder videre på sagen. Skal det etableres, skal det gøres ordentligt.
Byggemøde 21/9 kl. 19.00 Claus Schunck vil gerne være byggeleder. Pers liste over arbejdsfolk er lang. Der er taget kontakt til en elektriker, mangler en gulv- og en VVS-mand.
Landplads:
Har vi opgaver?
Der står både, der ikke må henstå på landpladsen.
Grænsen er 12 måneder, hvis man har en havneplads.
Både, der ligger ved flydebroen i ”trafikhavnen”, har ikke landplads her.
Grejboksene hænger mod vest. Årsagen er muligvis, at alle dørene er hængslet i samme side.
Mulig løsning en måske at rette dem op og vende hver anden dør og lægge x-finerplader under tagdækningen. Dennis tager affære!
Klubhus:
Kommende arrangementer.
Ombygning – se ovenstående – Byggemøde.

HUSK: har du ikke opfyldt din arbejdspligt? Så skal du give bestyrelsen besked, hvis
du ikke deltager på arbejdslørdagen. Så laver vi en aftale om, hvad du kan bidrage
med.

En spand med en fisk der er gået i forrådnelse .

Der skal blandt andet renoveres klubhus, så vi har brug for din hjælp.

Det viser hvordan man ikke skal opføre sig som
bruger af vores plads når man skal rense garn.

Fiskeaffald på fliserne.

Antagelig fra 30-31 august 2015

Referat Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsensmøde Holbæk Bådelaug 15. Juni 2015
Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen af sidste møde og gennemgang af referat fra sidste møde
OK
Økonomi
kr. 598.753,12 - snak om hvorvidt kontingent er momsfrit? Vi fratrækker moms på indkøb.
Medlemmer: 161
Nyt fra formanden og udvalgene.
Jørgen Brøchner og Eivind Nielsen er "gået fra borde".
Formanden
Nyt fra Pers tur med havnegruppen, tiltag og planer. Tur til KBH bla vandkulturhus, friluftsbad
på Islands Brygge med 160000 besøgende om året, Amager Strandpark, Copenhagen
Streetfood (ved Chr. Havn),
Cable Park. Det ser ud til at det er gået op for folkene bag det, at der kommer is på fjorden en
gang i mellem! Offentligt møde den 20/8.
Der er stor interesse, da der skal gøres noget ved området hernede
Landplads
Arbejdslørdag status og evt opgaver der mangler. Det gik rigtig godt. Ca 40 fremmødte. Lidt
uro omkring spisetid, da nogle mente de skulle spise før arbejdet var færdigt.
Klubhus.
Kommende arrangementer, Skt. Hans aften. Klubhuset er udlejet dagen efter.
Renovering af stole. 30 sæder og 20 rygge er bestilt.
Ombygning, hvilke medlemmer vil deltage? Per har en liste. Hvordan er reglerne omk. Forsegling af brusebad mv. VVS? TP kontakter VVS. Per kontakter elinstallatør.
Hvordan sætter vi igang i efteråret? Møde i begyndelsen af september. Byggestart 1/11. Slut
inden den 1/2-16
Maagen
Næste nummer indlæg og deadline 10.10.15 - ikke en heldig dag. Maagen skal ud inden
arbejdslørdag.
Havneudvalg status på pladser. Intet nyt. Alt optaget! Der mangler gule skilte på trailere mv.
Ebbe mangler standerne
Evt.
Fiskeriforeningen afholder "børnedag" den 8/7-15. Der kommer telt op på grunden her. Torben Hansen har søgt TrygFonden om en ny hjertestarter. Der er landpladserne, hvor græsset
trænger alvorligt til at blive slået.

Mandag d. 4. maj 2015 kl. 19.00
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
Godkendt
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien. Balance pr. 4/5-15: kr. 601.592,91
8 medlemmer er ekskluderet pga. manglende indbetaling af kontingent. Proceduren vedtaget
på generalforsamlingen er overholdt!
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Nyt fra havnerådet.
Per har været til møde med Kajakklubben d. 20/4, Søspejderne, og Strandjægerne.
Kajakklubben har fået ny formand Kathe.
Den nye flydebro hænger lidt pga. landgangen. Det diskuteres hvordan den kan få lidt mere
opdrift.
Den gl. flydebro lægges ud for anker ??? evt solcellelamper på.
Nyt fra møde med Holbæk kommune angående havneudviklingen.
23/4 – Per repræsenterer vores havn
Det ser ud til at Cable-banen kommer vest for vores havn. Der er flere uafklarede ting.
Folder – vilkår:
Per har lavet en folder vedr alle vilkår i Bådelauget. Det ligger allerede på hjemmesiden.
Landplads:
Arbejdslørdag – overslag over opgaver
Dennis har en liste.
Klubhus:
Detaljer til oplæg om ombygning – Per laver en liste over foreløbige opgaver i forbindelse
med renoveringen af klubhuset. Den præsenteres på arbejdslørdagen.
Hvem kan være ”byggeleder” på projektet. Sørge for materialer, så det sammenkaldte mandskab ikke mangler materialer osv.
Maagen:
Næste nummer - indlæg og deadline 10. oktober 2015
Havneudvalg:
Er der kommet ledige pladser? 1 jolleplads.
To medlemmer ønsker at bytte plads – de ligger ved siden af hinanden. OK
1 grejbox skal skifte bruger. Det kniber lidt med at få den tømt. Per tager hånd om problemet. Den nye bruger venter.
Evt.

Ref. Torben Præst

Vi har et godt gensidigt samarbejde med kulturbiografen
Tjek lige deres hjemmeside på:
http://www.kulturbiografen.dk/ShowCrmNews.aspx?urlId=291

Klubhusudvalget
3/10
Arbejdslørdag.
Kl. 8 vil klubhusudvalget være klar med morgenbord.
Efter en hyggelig formiddag, med en god indsats, er frokosten på bordet omkring
middag.
Der bliver forskellige slags sild, sikkert et par lune retter og pålæg.
Derefter kaffe og ost.

11/10
Tur til museumsskibene på Holmen søndag d. 11/10 2015.
Klubhusudvalget lejer og betaler en bus, der kører fra klubhuset kl. 10 00, så vi kan
være
fremme på Holmen ved 11 tiden hvor der åbnes.
Der bliver mulighed for at se Fregatten Peder Skram, torpedobåden Sehested og u
båden Sælen.
Der arrangeres rundvisning på alle 3 både, som medlemmerne selv betaler.
Prisen for rundvisning på fregatten Peder Skram er 70 kr.
Alle 3 både 100 kr.
Der er mulighed for at nyde medbragt mad og drikke i messen på Peder Skram.
Der er ikke salg af hverken vådt eller tørt!
Vil man gerne købe lidt mad, er der mulighed på papirøen, hvor det forholdsvis nye
" Streets Kitchen " ligger.
Det er bygget op i en stor hal, og er alt andet end nyt, men " retro " fra trediverne og
fyrrerne. Sikkert fra U S A
Meget hyggeligt.
Vi regner med at køre fra Holmen kl. 15 30.

Bindende tilmelding på liste i klubhuset senest d. 30/9. 2015.
PS: Se også en folder om Peder Skram der ligger i klubhuset og vindstyrke 11.
Turen er arrangeret af Torben Storm og klubhusudvalget.

25/10
Bådeoptagning.
Klubhusudvalget laver kaffe og te, køber grovboller og ost .
Det bliver serveret i " vindstyrke 11 ", så man kan komme i
arbejdstøj og få varmen og få stillet den lille sult.
Det er nu også hyggeligt med en snak.

31/10
Standerhaling.
Efter standerhaling er vi klar i klubhuset kl. 17 00 med middag, der i år består af:
Gammeldags oksesteg , serveret med grønne bønner, glaserede perleløg, hvide kartofler og skysauce samt frisk
agurkesalat og tyttebær.

Desserten er en dejlig hjemmelavet æblekage.
Til slut kaffe med lidt sødt.

Prisen for alt dette er kr: 100
Øl, vin og vand sælges til sædvanlige lave priser.

Bindende tilmelding på liste i klubhus senest d. 25/10. 2015
Når den sidste gæst er gået, bliver klubhuset lukket for ombygning.
Vi regner med at åbne igen med nyt lækkert køkken, 2 gange bad og toilet,
når der er generalforsamling den første weekend i februar.
Med venlig hilsen
Klubhusudvalget

