
Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Mandag d. 22. august 2016 kl. 19.00 
 
Dagsorden: 
 
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 
OK 
 
2) Økonomi v. Torben. 
Status på økonomien og medlemstallet 
3/10-2016: 166 medlemmer – Balance: Kr. 396.621,29 
 
3) Nyt fra formanden og udvalgene 
 
Formanden:  
Nyt om havneudviklingen. 
Møde den 21/9 – seniorboliger hvor de gamle haller ligger (lige vest for bio) 
Husbåde debatteret – der er indtil videre udbudt 6 pladser. Der kommer kæde, med vores lås i den 
ene ende. 
Møde med Bio-folk: Per gør hver gang opmærksom på at vi skal have landpladser. 
Toiletbygning debatteret – der bliver aktiviteter for unge i området. 
En del utilfredshed med storskærmen!! Men den kan dog anvendes som anduvningsmærke for 
havneindløbet. -  
Hvad med de sidste anlægsarbejder? 
Samarbejdet med havnerådet – det er lidt kringlet! -  Vi har drøftet mulighederne for en fælles 
aftale, men det er ikke på plads endnu. Uenighed i kajakklubben om behovet for udvidelse. 
Klager over brugere af vandscootere – visse brugere af vandscootere har meget svært ved helt at 
overholde reglerne, som siger, at der skal sejles med max. 3 knob til man er 300 m fra kysten. 
Minimum en vinkel på 45 grader. Derefter kan der fyres op!  
Per tager en snak med vandscooterfolkene – og efterfølgende med et par kvæulerende medlemmer. 
Ebbe beder om en stak print af reglerne, som han kan udlevere til brugerne af vandscootere. 
 
Skal vi evt overveje brugen af slæbestedet – skal det kun være for medlemmerne af foreningerne? 
Vi sparker til hjørne indtil videre. 
 
Landplads:  
Skilte og opslag – gennemgang og fornyelse. Per og Torben S går det hele igennem. 
 
Opgaver til arbejdslørdag - hvad skal vi lave? 
Al beplantning – saves, klippes mv. 
Stolper- der er en der skal skiftes 



Bro ved slæbestedet er faldet sammen.  Skal laves. 
Rygning på værkstedsbygning 
Kant på masteskur. 
Tagrender renses 
Tømme miljørum. 
Redskaber?? 
Alm oprydning 
 
Klubhus:  
Tag: der er gang i sagen. Vi kan selv fjerne pladerne og male vindskeder og stern. 
Standerhaling den 29/10 kl 16.00 Spisning kl 17.00 
Generalforsamling første lørdag i februar (den 4/2), Standerhejsning 22/4, arbejdslørdag 29/4, 
søsætning 23/4, standerhaling 28/10, arbejdslørdag 7/10 
Både op ?? 
 
Rengøring af klubhus skal på som punkt på generalforsamling. 
 
Maagen:  
Næste nummer. Deadline: 16/12-16 
 
Havneudvalg:  
Status over ledige pladser. 
Hvilke både har skiftet ejer? 
Morten og Ebbe har delt pladsen op så bådene fra gamle havn står vest for vandhanen. 
Der er stadig en del uklarhed vedr pladser og ejerskab/forsikring på nogle både i havnen. 
Tuse Næs Jagtforening ??? har en del skydepramme liggende i et stativ. De betaler et vist 
kontingent, men en stor del af prammene bliver ikke brugt. Vi tager kontakt for at høre om de har 
brug for stativet. 
Årsmærkater overvejes. 
 
Evt. 


