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18. årgang

Nyt fra formanden
Kære alle. Imens jeg skriver dette, brager solen ned fra en skyfri himmel. Sommeren har været bedre end sit rygte, og jeg håber, at I allesammen har nydt den på vandet og på havnen.
Vi er nogle, som har været langt omkring til søs, og nogle kom måske bare på ’tur’ hen til
bænken ved slæbestedet for en hyggesnak over en øl eller en kop kaffe – og det er jo ikke så
værst.
I år har vi oplevet en pæn tilgang af nye medlemmer – velkommen til jer nye. Vi håber, at I får
stor glæde af vores hyggelige havn.
Alle bestod duelighedsprøven – tillykke
I løbet af vinteren og foråret var vi 11 sejlere, som gennemgik undervisning og prøve i duelighedsbevis. Knud Lykke styrede holdet med kyndig hånd, og alle kom sikkert i havn med
bestået prøve. Det var en god, lærerig oplevelse, og et rigtigt hyggelig samlingspunkt i vores
klubhus i løbet af vinteren.
Hold øje – måske kommer der mere af den slags.

Arbejdslørdag
Der er arbejdslørdag den 7. oktober. Vi mødes til morgenkaffe i klubhuset kl. 8.00. Vi fordeler opgaverne imellem os, og slutter af med en god frokost sammen ved 13.00 tiden.
HUSK: Har du bådeplads, så har du arbejdspligt. Tilmeldingsseddel ophænges i klubhuset en uge før. Skriv dig på, så klubhusudvalget kan planlægge dagen bedst muligt.

Det sker i klubhuset:
7 oktober: Arbejdslørdag.
Kl.8.00 er der lavet kaffe og te. Der er morgenbrød med ost og lidt pålæg.
Derefter bliver arbejdsopgaverne fordelt.
I løbet af formiddagen er der en pause hvor vi byder på en øl eller vand.
Når dagens arbejde er klaret er klubhusudvalget klar med en frokost
Kryds venligst af på tilmeldingen, om du deltager i morgenbord og frokost.
Bestående af:
Sild
Rullepølse
Spegepølse
Medister
Som varm ret, er der gule ærter.
Bagefter ost, kaffe eller te.

22 oktober: Vognmanden tager både op.
Der bliver lavet kaffe og te, og vi køber lidt brød og ost, der bliver serveret
I " vindstyrke " 11

Lørdag d. 28 oktober: Standerhaling.
Hvad skal vi så i gang med?
Vi skal have repareret nogle stolper rundt omkring på området, der skal omplantes langs molerne, males, hvor det mangler og vi overvejer udskiftning af nogle tage og vinduer flere steder på vores bygninger. Meget af det kan vi nå på arbejdslørdagen den første lørdag i oktober, men noget er et lidt større projekter, hvor vi skal samle nogle folk.

Bådoptagning
I år kommer Thomas ’Vognmand’ søndag den 22. oktober fra morgenstunden. Der kommer tilmeldingsseddel til optagning i Vindstyrke 11 (lokalet ved værkstedsbygningen) i god
tid inden.

Samarbejdet om Filmtorvet
Som de fleste af os har bemærket, så er der god aktivitet på og omkring Filmtorvet. Det er
hyggeligt med mennesker på havnen, og både vi og rigtigt mange af byens borgere og gæster har haft glæde af de nye, flotte omgivelser. Vi har dog savnet lidt koordinering med kommunens kulturudvalg. Jeg er i hyppig kontakt med dem, og naboerne i biografen, så vi kan
komme med i planlægningen på forhånd. Vi har også ønske om meget bedre renholdelse på
og omkring havnen samt el og vand på Filmtorvet, så vores Bådelaug ikke skal stille faciliteter
til rådighed.
Tak til jer alle for en god sæson – og tak for jeres indsats i løbet af sommeren.
Hilsen Per Frederiksen - formand

Kl. 16.00 er der standerhaling. Vores formand afslutter sæsonen med en lille
tale, standeren bliver halet, og derefter byder bådelauget på en øl eller vand.

Kl. 17 : Standerhalingsmiddag.
I år skal vi ha' gammeldags oksesteg med
Gulerødder
Bønner
Glaserede løg
Hvide kartofler
Agurkesalat
Tyttebær og
God sovs.
Desserten er " Dortes æblekage "
Til slut kaffe og te med lidt sødt til.
Alt dette for kun kr. 100
Øl, vand og vin til rimelige priser.
Liste for bindende tilmelding, bliver hængt op i gangen, i klubhuset.
Kom og vær med, og lad os høre, hvordan din sommer er gået.
Med venlig hilsen
Klubhusudvalget

Ændringer og ønsker for sæsonen
2018 - Holbæk Bådelaug
Slippen med ønsker skal sendes til formand Per Frederiksen pr. mail
på: frederiksenper@hotmail.com .
Når den er modtaget får du en bekræftelse 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 2018.

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

VIGTIGT: Ansøgning om pladser m.m.
Med denne udgave af Maagen udsender vi ansøgningsskema til pladser m.m. for sæsonen
2018.
Der er nu ansøgningsfrist senest den 1. januar
2018.
Det er vigtigt, at skemaet sendes pr. mail direkte til formanden.
Skulle enkelte medlemmer ikke have adgang til
mail, så er det muligt at lave en særlig aftale,
men ellers er det den eneste måde. Sidste år
havde vi flere systemer i gang, og det fungerede
ikke så godt. Så – send det pr. mail… Pladserne
bliver fordelt omkring d. 1. april.

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 ændret).

Dato

E-mailadresse

Sæt X

Telefonnr.

Ønske eller ændring
Adresseændring. Den nye adresse anføres ovenfor i adressefeltet.
Ønsker bådeplads til:

( ) motorbåd

Længde:

Bredde:

( ) sejlbåd.
Dybgang:

Ønsker bådeplads til jolle
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

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag den 21. august 2017 kl. 19.00

Et medlem har solgt sin båd og forespørger, om det er muligt at få en landplads til en MOPA.
Det er det ikke umiddelbart, men det er muligt at få en ”jagt-plads” så får man også en landplads.

Referat

Der er nogle både, som skal fjernes, da de har stået på land i 2 år.

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.

Klubhus:

2) Økonomi v. Torben.

Kommende arrangementer

Status på økonomien og medlemstallet.

Vi har indført professionel rengøring efter udlejninger – hvordan går det? – vurderingen er, at
det går fint med professionel rengøring af Klubhuset – bestyrelsen overvejer, hvorvidt vi skal få
selskabet til at gøre rent en gang eller to mere om året end ellers planlagt. Det vil være godt
for bl.a. gulvet.

Balance pr. dd. Kr. 524.786,02 – medlemstal: 175
3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:
Hvordan er sommeren i bådelauget gået?
Aktiviteter på havnen:
Per har holdt møde med Niels Bo og Jesper fra biografen. Hvad er status?
Herunder brug af vores vand, el og affaldssystemer.
Per får mange opringninger fx angående el, hvor folk vi vide, hvor de kan tilslutte deres el. Per
oplyser om, at de ikke skal tappe el hos os. Vi vil gerne inddrages/orienteres mere vedr. planlægningen, således, at vi kan være på forkant.

Der har været problemer med op vaskemaskinen, som slår HFI-relæet fra. Forventes ordnet
den 22/9, hvor reparatøren kommer.
Udlejning/ administration af klubhus:
Jens Dybvad har meddelt, at han ønsker at stoppe som administrator af udlejningen ag vores
klubhus. Jens har stået for dette i et par år, og fra bestyrelsens side vil vi gerne udtrykke en tak
for den store indsats.
VI ER PÅ UDKIG EFTER EN AFLØSER FOR JENS!
Angående faste arrangementer i klubhuset henvises til Maagen!

Se Pers indlæg i ”Maagen” - september 2017

Vi har i bestyrelsen flere gange talt om, at der er medlemmer, som ikke altid taler lige
pænt til de, som løser opgaver udpeget af enten generalforsamlingen eller bestyrelsen.
Det er ikke rimeligt, og vi må opfordre til er fair omgangstone!

Landplads:

Maagen:

Skiltning. Vi har et tidligere ønske om ny skiltning. Hvordan sætter vi det i gang? Hvad og hvor,
og er der noget, der skal skiltes i fællesskab med de andre foreninger på havnen.

Næste nummer udkommer i første halvdel af september.

Brug af slæbested:

Status på pladser. Der bliver nogle ledige pladser at fordele.

Vi overvejer forskellige muligheder for, hvordan vi kan sikre, at de der bruger har betalt eller er
medlemmer:

”Snip” indsendes INDEN 31/12-17

Arrangementerne i løbet af sommeren – hvordan er det gået, og hvad vil vi deltage i fremover.

Fx placering af medlemskort eller kvittering i forruden på bilen
Er der opgaver, der skal løses i løbet af sensommeren og efteråret? – arbejdslørdag?
El og vand mod syd på landpladsen – vi skal have gravet en længere rende. Vi undersøge
mulighederne – er der en der kan grave?
Klitroserne skal fjernes – Sprøjte ?? – evt. Kirsebær-laurbær i stedet.
Vinduerne i klubhuset mod N og V har det ikke godt – vi skal have hentet tilbud – Plast? –
Alu?

Havneudvalg:

BÅDOPTAGNING SØNDAG DEN 22. OKTOBER – HOLD ØJE MED LISTEN!!
Evt.

