
Generalforsamling – Holbæk Bådelaug 
 

 

Søndag den 3. februar 2019 kl. 10.00 i klubhuset 

 
Dagsorden:                                                                                                                    Referent: Stig Olsson 
 

2. 1.  Valg af dirigent 
 

John Just valgt 

3. 2.  Formandens beretning 

 
a)   Beretning havneudvalg 
b)   Beretning klubhusudvalget 
c)   Beretning landpladsudvalget 
d)   Beretning medieudvalg 

 
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 
 

a) Per F: Godt år for Bådelauget. 
Renovering af bygninger. Fiskehytter i forfald. 
Aftale med kommunen ikke på plads d.d. 
Der er opbakning blandt politiker til Bådelauget. 
Stabilt medlemstal (ca. 180) 
God økonomi. Støj fra filmtorvet. 
God dialog foreningerne på havnen imellem. 
VH kursus veloverstået. 
Meget arbejde for bestyrelsen. Ny pladsmand 
Svend Aage. Stor tak til ”gammel” pladsmand 
Ebbe. 
Fordeling af bådpladser. Oprydning af både på 
landpladsen. Drøftelse med havnechefen. 
Havnen er i god stand. Problemer med 
slæbestedets skinner.  
 

c)  Dennis: Tak for det gode arbejde med 

vedligeholdelse af området. Tak til Ebbe og 
Svend Aage. 
 
d) Torben Præst: Tak til Frank for arbejde med 
hjemmesiden og tak til Erika for arbejdet med 
Mågen. 
 
Beretningen vedtaget. 

4.  
3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen: 
 

a) Bestyrelsen ønsker, at generalforsamling tager 

stilling til, om grejboksene skal pålægges årlig 

betaling fra sæson 2020 på samme niveau som 

loftskabinerne. 

b)  

At generalforsamlingen tager stilling til et 

eventuelt behov for overdækning ved 

bagindgangen til køkkenet og ved gavlen mod 

øst ved standermasten. 

Formålet er at skabe læ og evt. skygge ved 

udendørs arrangementer. 

Der kan nedsættes en arbejdsgruppe, der 

udvikler forslag, hvis der er ønske om det. 

 

 

 
a) Per redegjorde for baggrunden for at det 

har været gratis for ”byggerne” af 
grejboksene. 

 
Bestyrelsens forslag vedtaget. 
 
 
 
b) Forslag at overdækningen skulle være 
mod nord. 
Markiser kunne være en mulighed. 
 
Generalforsamlingen udtrykte ikke stort 
behov for overdækning, men bestyrelsen 
bemyndiges at arbejde videre  med 
forslaget. 

 
 

5. 4.  Regnskab og budget – Præsentation og godkendelse 

     
 

Torben S: redegjorde for regnskabet. 
 
Regnskabet vedtaget. 



 

6. 5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året  2019 

 
 
 
 

Torben S: Ingen forhøjelser - Vedtaget 
 
 
 

6.  Valg til bestyrelsen 

 
a) Torben Storm, kasserer - ønsker at genopstille  
b) Dennis Iversen, landplads  - ønsker at 

genopstille 
c) Jens Dybvad, klubhus – ønsker at genopstille 
d) Valg af bestyrelsessuppleanter -  Kaj Pedersen, 

Søren Nerup, Knud Lykke. 
 
 

 
 

a) Torben Storm valgt 

b) Dennis Iversen valgt 

 

c) Jens Dybvad valgt 

d) Alle valgt 

7.  Valg af udvalg 

 
a) Havneudvalg: Svend Aage og Per Frederiksen. 
b) Klubhusudvalg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, 

Kaj Pedersen, Poul Lynge.  
Suppleant: André Steenberg 

c) Udlejning af klubhus: Søren Nerup 
d) Landpladsudvalg: Pt. Stig Olsson og nyt 

medlem. 
e) Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank 

Skibby. 
 

Ud 

 
 
 

 
 
a) Begge valgt 
b) Alle valgt 
 
 
c) Valgt 
d) Stig Olsson og Knud Lykke valgt 
 
e) Begge valgt 

8.  Valg til revision – Følgende er på valg: 

 
Erika Nicolajsen genopstiller. 
Suppleant: 
 

 
 
     Erika valgt 
     Knud Seidelin valgt til suppleant. 

 
 

9.  Eventuelt 
 

 

Ebbe takkede for sin tid som pladsmand. 
Per F: Det er tanken at filmtorvet skal være 
bilfrit. Opsætning af en bom er planlagt. 
Knud Lykke: Søndag i foråret afholdes endags 
kanalskipperkursus (evt. 10/3). Videre 
information på hjemmesiden. 
 
Ønske om førstehjælpskursus. 
Ønske om kursus vedr. strøm ombord. 
 
Er der mulighed for vedvarende energi i 
klubhus/landplads? 
 
 

 

 

 


