
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Mandag den 19. februar 201 kl. 19.00 

Referent Torben Præst 
Dagsorden: 

Smørrebrød og velkommen til et nyt år til alle… 
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK 

2) Økonomi v. Torben. 
Status på økonomien og medlemstallet. Balance 707.324,77. Antal medlemmer 174 
Har vi medlemmer, der mangler indbetaling eller andet? 18 mangler. 

3) Nyt fra formanden og udvalgene 

Formanden:  
Gennemgang af generalforsamling 2018, herunder igangsætning af nyt tag og udbygning. Dennis 
tager kontakt til tømreren. 
Der har været spørgsmål om skorstenen er høj nok. Vi undersøger med skorstensfejeren (Dennis) 
Fastsættelse af mødedatoer m.m. for 2018 inkl. generalforsamling og mødet efter denne. 
21/4 søsætning og standerhejsning 
5/5 arbejdslørdag 
6/10 arbejdslørdag 
27/10 standerhaling 
3/2 2019 generalforsamling 
Best møder 20/3, 17/4, 12/6, 21/8, 18/9, 13/11, 11/12, (15/1, 19/2 - 2019) 

Steffen fra fiskerihavnen har et problem med, at de kun har en nøgle. De er også blevet gjort 
opmærksomme på, at de selv skal fjerne deres skrald og sætte affaldsstativer op. Der er også spm. 
om brug af værksted og strømforbrug. Per snakker med Steffen. 

Suppleanter: Kaj 1 - Knud Lykke 2 - Søren Neerup 3 

Landplads:  
Status på manglende arbejdspligt. 

Klubhus:  



Tak til Jens – velkommen til Søren. Lige en snak om betingelserne for at leje. Lejer skal være 
medlem og være til stede! 
Skal vi igangsætte yderligere professionel rengøring? Jens taler med Yrsa om rengøring af toiletter 
1/uge i vinterhalvåret og 2/uge om sommeren 
Knud Lykke vil gerne fortælle om kurser og idéer. Arbejder på VHF kursus i efteråret. Også tale og 
kanalskipper. 

Maagen:  
Næste nummer. Indlæg og deadline 23/3 - Husk referat fra generalforsamling og datoer for året. 

Havneudvalg:  
Fordeling af pladser – hvad er status? De få ledige pladser er blevet fordelt efter de i vedtægterne 
beskrevne regler. 
Uklart ejerskab af en båd. Hvordan håndterer vi det? Vi venter og ser tiden lidt an. 

Evt. 
Der er fremsendt forslag til pavillon på 21 m2. Pris ca 21.000,- 
Medlemmet har sendt tegning med. Vi arbejder videre med forslaget næste gang. 


