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Tilmelding til spisning kl. 17 4..se opslag på havnen og menu på anden side.

Formanden har ordet - september 2013.
Sikke en sommer
Jeg håber, at alle medlemmer har nydt den gode sommer med sjældent meget
solskin. Det gode vejr har også betydet flere besøgende på vores havn end sædvanligt, og vi får megen god omtale af vores gæster for de pæne omgivelser og
gode forhold.

Grejbokse til fiskegrej
Et byggehold har opført en række grejbokse til fiskegrej. Resultatet er blevet rigtig
flot, og det har givet pænere forhold på pladsen. Vi håber også på, at det begrænser tyveri af fiskegrej.
Boksene kan bruges af medlemmer, til fiskegrej, i det omfang, de bliver ledige.
Kontakt bestyrelsen for vilkår og venteliste. Pt. er alle bokse optaget.

Er du enig eller uenig?
Når jeg færdes på havnen, møder jeg ofte medlemmer, der har spørgsmål, kritik
eller ros til bestyrelsens arbejde. Det er godt, og det sætter jeg pris på. Det er altid godt med en snak. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at kontakte os i bestyrelsen direkte, hvis I har spørgsmål, er uenige eller har forslag til forbedringer.
Enige eller uenige - vi kan bedst finde løsninger, hvis vi får direkte besked.

Arbejdspligt
Hvis du er det mindste i tvivl, om du mangler at udføre din arbejdspligt for i år, så
kontakt bestyrelsen, så vi kan få det afklaret. Alle medlemmer med bådplads i
havnen har arbejdspligt.

Arbejdslørdag
Se aktivitetslisten

Landpladsudvalget
Der er en ekstra lille arbejdslørdag d. 28. september, hvor der skal beskæres buske og laves flis. Se opslag på havnen eller kontakt Dennis Iversen direkte.

Toiletterne
Vores toiletter bliver benyttet af mange andre end os selv. Det kan mærkes på
øget forbrug, rengøring og slid. Jeg har gjort Holbæk kommune opmærksom på
det og fået en positiv tilbagemelding om, at det bør inddrages i planerne for havnen. Med andre ord: at vi har brug for offentlige toiletter, når så mange af byens
borgere lægger vejen forbi lauget.
Vi overvejer pt. en kodelås, så kun medlemmer og gæstesejlere har adgang.
Bådoptagning sker i år Lørdag d. 19. oktober.
Se opslag på havnen og skriv dig på.
Tak til alle for en god sommer på havnen.
Med venlig hilsen
Per Frederiksen - formand

Tilmelding førstehjælpskurser.
Arrangeret i samarbejde med Havneudvalget i Annekshavnen Holbæk og Trygfonden.

Holbæk Kajak Klub har af Trygfonden fået bevilget støtte, til at afholde 8 førstehjælpskurser,
for alle brugerne af havnen, Det betyder at ca. 72 personer kan få gratis repetition i førstehjælp. (Eksempelvis alle dem som modtog bevis for lignende arrangement for 2 år siden og
andre, som inden for de sidste 2-2½ år har modtaget bevis for gennemført førstehjælpskursus)) En repetition vare 3 timer. Samt ca. 24 personer kan få et helt kursus på 6 timer .(hvis
det er mere end 2-2½ år siden man sidst har været på førstehjælpskursus). Minimumsalder
15 år.
Der vil blive afholdt 6 repetitionskurser, hver af 3 timers varighed. Samt 2 stk. 6 timers førstehjælpskurser. Med ca. 12 personer på hver, alle med blandet deltagelse, fra alle brugerne på
havnen og deres pårørende.
Kurserne er relateret til vandet/fjorden og der udstedes bevis. (kurserne er ikke færdselsrelateret)
Kursus indhold: Hjertemassage, sideleje, kulde samt en masse andet, fordelt på teori og praksis.
Kurserne vil blive afholdt inden for en meget kort tidshorisont, for at skabe så meget opmærksomhed som muligt.
Instruktøren bliver Faglærer på EUC VEST Redder afdelingen. Finn Christensen (godkendt af
Dansk førstehjælpsråd)
Tilmeld jer nu – det er ganske gratis og så er der også smørbrød inkluderet på 6 timers
kurserne og kaffe og småkager på 3 timers kurserne.
Husk – det koster dig kun 3-6 timer af dit liv, at lærer at redde andres hele liv og førlighed.

Kurserne afholdes:
(Hold 1) Fredag d. 8. november fra kl. 19.00 – 22.00 i bådelaugets klublokale
(3 timers Repetition)
(Hold 2) Lørdag d. 9. november fra kl. 09.00 – 15.00 i kajakklubbens lokale
( 6 timers kursus)
(Hold 3) Søndag d.10. november fra kl. 09.00 – 12.00 i Bådelaugets klublokale
(3 timers repetition)
(Hold 4) Søndag d.10. november fra kl. 13.00 - 16.00 i Bådelaugets klublokale
(3 timers repetition)
Og weekenden efter:
(Hold 5) Fredag d. 15. november fra kl. 19.00 – 22.00 i kajakklubbens lokale
( 3 timers Repetition)
(Hold 6) Lørdag d. 16. november fra kl. 09.00 – 12.00 i bådelaugets klublokale
(3 timers repetition)
(Hold 7) Lørdag d. 16. november fra kl. 13.00 - 16.00 i bådelaugets klublokale
(3 timers repetition)
(Hold 8) Søndag d.17. november fra kl. 09.00 - 15.00 i kjakklubbens lokale
( 6 timers kursus)
Tilmelding skal ske til undertegnede på mail senest d. 14 oktober 2013 med 1. ,
2. og evt 3. Prioritet. Tilmeldingen sker efter først til mølle princippet.
Efter d. 14. oktober vil restpladser blive udbudt til andre.
Med venlig hilsen
Jesper Michelsen - mail. jesperpelle@hotmail.com

Årets møder og aktiviteter

Standerhaling lørdag d. 26.10.13
.

30/9
- bestyrelsesmøde
5/10
- arbejdslørdag
19/10
- Bådoptagning med Thomas vognmand
26/10
- standernedhaling
11/11
- bestyrelsesmøde
6/1 ’14 - bestyrelsesmøde
2/2 ’14 - generalforsamling
21/4 ’14 ( 2. påskedag)
- Bådisætning med Thomas vognmand

Arbejdslørdag
Lørdag den 5. oktober er der arbejdslørdag for de medlemmer, der ikke nåede det i foråret.
Vi starter med morgenbrød, kaffe og en lille en til halsen kl. 8.00. Herefter uddeles
opgaverne.
Vi slutter kl. 13.00.
Se opslag på havnen.
HUSK: at kontakte bestyrelsens repræsentanter, når du har afsluttet en opgave.
Et ønske: klubhusudvalget har desværre oplevet, at nogle medlemmer, der har
tilmeldt sig spisning i forbindelse med arbejdslørdag, udebliver. Det gør det svært
for udvalget at planlægge indkøb. Husk at overholde tilmeldingen.

Standerhalings middag.
Efter standerhalingen er vi klar i klubhuset med
middag kl. 17.
I år serverer vi saftig landkylling med små nye kartofler, brun sovs og frisklavet agurkesalat.
Dertil er der en stor skål blandet salat med dressing.
Desserten bliver citronfromage.
Til sidst laver vi kaffe og har en småkage og lidt
sødt til. ,,,,,,
Musik
Mogens Bækgård Andersen og hans søn vil spille
harmonika musik for os fra kl. 18'30 Det bliver et
genhør, da det var dem der spillede for os for 2 år
siden.
Alt dette for hundrede kroner!
Kom og vær med, og lad os andre høre hvordan
din sommer er gået.
Tilmeldingsliste bliver sat op i gangen i klubhuset.

Med venlig hilsen og på gensyn
Klubhusudvalget

En øjenberetning fra Peter Wulff.

Vi var ca. 40 fremmødte medlemmer til morgenmad i klubhuset , og morgenmaden var som sædvanligt perfekt serveret af klubhusudvalget !
Efter morgenmad var der uddelegering af arbejdsopgaver hos formanden og Dennis, og på denne arbejdslørdag , var der mange opgaver !Her skal bla. nævnes ;
Oprydning og vinduespudsning i vindstyrke 11
Isætning af ny dør fra nyt masteskur.
Tømning af miljøstation
Træ savning
Male vort vartegn "ankeret"
Så græs i den gamle pentanbane
Etablere ruller /støbes m plade i vores beddingsgrav
Males stolper langs fiskehytterne
Serviceres mastekran / vedligeholdelse
Alm. vedligeholdelse af grønne omr. / ukrudt!
Landpladsudvalget foretog en midlertidig oprydningsrunde
Plankeværker malet
Affald samt skidt og skrammel sorteres og køres på omlastningen
Jeg har sikkert glemt noget , men tro mig , der var rigeligt at se til !
Der var 2 drikke pauser indlagt i dagens arrangement , herligt, det har vi manglet !
Kl. ca. 14 00 var der frokost , og i år havde klubhusudvalget valgt at lave lidt om
på frokosten. Indendørs blev der serveret sild og snaps , mens udendørs grillen
var blevet tændt . og her styrede Bjarne og Peter med hård hånd , så alle blev
mætte af grillpølser . kartoffelsalat. ect!
En god og solrig arbejdslørdag , tak til alle , godt gået !
Sejlerhilsen Peter Wulff

