
 

 

Formand 
Per Frederiksen 

 
22 46 42 26 

 
frederiksenper@hotmail.com 

Kasserer 
Torben Storm Hansen  

 
40 93 46 09 

 

t.storm-hansen@youmail.dk  

Landpladsudvalget 
Dennis Iversen   

 

24 69 30 99 

 

dei@topdanmark.dk  

Klubhusudvalg 
Jens Dybvad 

  

24 20 44 35  

 

Ang. hjemmesiden  Kontakt formanden 

Klubhusudlejer 
Preben Pedersen 

 
23 20 18 83 

 

Pladsmand 
Ebbe Jensen 

 
23 93 00 04 

 

Arkivar 
Poul Westermann 

Materiale kan 
ses på hjemme-
siden 

 
p.wester@ofir.dk 

Hjemmeside: www.holbaekbaadelaug.dk 
Referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder og fælles brugerråd kan altid  

læses på hjemmesiden. 

Fra Redaktionen. 
Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne. For at kunne gøre Maagen 
mere levende og interessant vil det være skønt om der kom beskrivelser, billeder, forslag, 
køb/salgsannoncer, spørgsmål om gode råd, efterlysninger m.m. Deciderede debatindlæg 
er nok ikke en god idé, da der er lang tid mellem at Maagen udkommer. 
Tak til Peter for hans billedserier om livet og aktiviteterne på havnen. 
Torben Præst 

Erika Nikolajsen    Mobil: 40 41 72 02                       
e-mail: erikarytter@gmail.com 
Torben Præst Mobil: 22 55 15 13  / fastnet 59 43 18 15  
e-mail: tpraest@gmail.com 
Deadline Fredag d.  27. september 2013 
Næste nummer udkommer  medio oktober 
Oplag 125 stk.   

Holbæk Bådelaug 
Nr. 34   April  2013   14. årgang  

Standerhejsning   
Lørdag 20 April 2013 kl. 16:00 

Og farvel til sne og kulde. 

 
Standermiddag kl. 17:00 

 
Ølmarineret kalvetyksteg, serveret med timianbagte rodfrug-
ter og smørbagte små nye Kartofler. Dertil rødvinssauce og 
en let salat med tørret tranebær og pinjekerner. Desserten 

består af is. 
Alt dette for kr. 100  

Vin, øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser 
 
Der bliver opsat tilmeldingsliste ved postkassen i klubhuset, og der 
bliver 45 pladser 
Kom og vær med til at gøre aftenen hyggelig, og benyt lejligheden 
til at udveksle planer for den kommende sæson, og støve gamle 
minder af. 



 

 

Formanden har ordet 

 
Foråret er på vej. Men vinteren trak ud, så vi har været forsinkede med afslutningen 
af pæleprojektet. Alt skulle dog være klar til sejlsæsonen. Der har været ydet en stor 
arbejdsindsats til glæde for alle medlemmer, tak til alle for indsatsen. 
Vi havde en god generalforsamling igen i år, og bestyrelsen oplever stor opbakning 
blandt medlemmerne. Der var god debat om blandt andet arbejdspligt og godtgørel-
ser for arbejde. Det vil vi arbejde videre med i bestyrelsen. Ligeledes vil vi tage stil-
ling til fortsat medlemskab af Dansk Sejlunion og den kollektive forsikring hos Co-
dan. 
 
Velkommen til to nye medlemmer i bestyrelsen. 
Torben Storm har overtaget kassererposten efter Stig Olsson, og Dennis Iversen har 
overtaget landpladsudvalget efter John Aabech. Jeg vil gerne sige tak til Stig og 
John for en flot indsats i en årrække. Og ved samme lejlighed vil jeg byde Torben og 
Dennis velkommen i bestyrelsen. 
 
Landpladserne 
Peter Wulff og Leif Hjulgaard er blevet valgt til posten som landpladsudvalg. Peter 
og Leif vil sammen med Dennis fra bestyrelsen tage initiativ til oprydning og forskøn-
nelse af vores områder i løbet af sæsonen. 
 
Åbenhed i Bådelauget 
Det er et mål for bestyrelsen, at bådelauget er en åben forening for medlemmerne. 
Det betyder, at alle medlemmer har mulighed for at vide, hvad bestyrelsen beslutter 
og aftaler. Undtaget herfra er vanskelige medlemssager eller personoplysninger. 
Det er for eksempel ikke hemmeligt, hvordan vi fordeler pladser eller hvem, der op-
når godtgørelser for forskellige arbejdsområder. Det er medlemmernes forening - og 
bestyrelsen arbejder for medlemmerne. 
Skulle medlemmer være i tvivl om beslutninger eller aftaler, så spørg formanden 
eller bestyrelsen - I er altid velkomne. 
 

Bokse til fiskegrej 
En del fritidsfiskere har været plaget af tyveri af fiskegrej. Samtidig har fiskegrejet 
fyldt en del på pladserne. Vi har derfor besluttet, at der opføres en række grejbokse 
langs fiskehytterne. Det forebygger tyveri, og det giver god orden på området. 
Boksene bliver bygget af brugerne. Medlemmer uden fiskehytte har fortrinsret. Hold 
jer orienteret på havnen, når byggeriet går i gang. 
 
Formanden 

  

 

Planlagte aktiviteter i klubhuset  
de næste 3 måneder: 

 
20/4 Standerhejsning kl.16. 
Efter standerhejsningen er klubhusudvalget kl. 17 klar med: middagen. 
28/4 Søsætning af både. 
Preben laver kaffe og sørger for lidt brød og ost der serveres i " vindstyrke 11". 
Der bliver salg af frihavnsmærker og klubstandere, så du kan få det ordnet fra 
starten af sæsonen. 
4/5 Arbejdslørdag. 
Kl. 8 er der kaffe og morgenbord i klubhuset 
Når arbejdsdagen er slut har klubhusudvalget en god frokost parat. 
Der bliver sat en liste op ved postkassen i klubhuset for tilmelding til 
arbejdslørdag, og TILMELDING til morgenbord og frokost. 
18/5 Pinsetræf på havnen i Holbæk. 
Vi får nogle gæstebåde i havnen og tænder derfor op i grillen. Klubhuset vil være 
åbent. 
Så benyt lejligheden og kom på havnen med lidt mad, og spis det sammen med vo-
res gæster. 
Vil man ha' en pause fra havnen har musikklubben på elværket et arrangement med 
8 unge 
sømandsmusikanter fra Næstved der synger og spiller sømandsmusik. 
23/6 Skt. Hans Aften. 
Grillen tændes. 
Kom og spis på havnen. 
29/ 6 Nordhammer havn på besøg. 
En del af vores medlemmer har gennem en årrække besøgt Nordhammer havn 
hvert andet år, og hvert andet år har Nordhammer sejlere været hos os. 
Hos os har der været meget svingende interesse for arrangementet. Måske også 
fordi det ligger i ferietiden. 
Derfor vil vi i klubhusudvalget gerne høre om man regner med at ville deltage. 
Vi vil også gerne høre om der evt. er stemning for at stoppe arrangementet i fremti-
den. 
Med venlig hilsen fra 
  Klubhusudvalget 
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------" 
Snart skal fendere og andre løsdele 
fra  båden rengøres, og i den forbindelse 
vil vi fra Rengøringsholdet i klubhuset hu-
ske medlemmerne på at badefaciliteterne 
i klubhuset Ikke må bruges til den slags 
arbejde! 
Med venlig hilsen  
Rengøringsholdet 



 

 

Fra Landpladsudvalget 
 

Holbæk Bådelaug Finsingsplads2, 4300 Holbæk 
Besluttet på generalforsamling 31. januar 2010 
Nummer på alt, der henstår på havnens pladser 

 

Landpladser. 
Medlemsnummer skal på et synligt sted være anbragt på alt , der 
henstår på Bådelaugets pladser. 
Eksempelvis på bådtrailere, bådstativer og bukke m.m., både der ikke 
står i et stativ med mærke, eller i bukke med mærke. Det gælder alle 
både, størrelser og typer. 
Der må på landpladserne ikke opbevares andet end det til havnen re-
laterede. 
Bådtrailere m.m. må ikke henstilles uden aftale med Pladsmanden. 
Kun både med fast bådplads i havnen har landplads. 
Andre medlemmer kan mod betaling og nærmere aftale med plads-
manden få tidsbestemt plads. 
 
Master henlagt på plads eller i masteskur. 
Medlemsnummer skal, på et synligt sted, være anbragt på alle master 
på Bådelaugets pladser 
 
Fiskehytter og loftskabiner. 
Mærkes med bogstaver A,B,C osv. 
 
Medlemsnummeret skal skrives på et gult plastmærke. 
Medlemsnummer, eller udleveret nummer skal skrives på gul plast-
mærke (lig med fiskenummerplade) og skal til enhver tid være let læ-
seligt. 
 
Bådejere fra Fiskerihavnen 
Omhandlende regler gælder også for ejere af både fra Fiskerihavnen, 
eller andre. 
Bådejere fra Fiskerihavnen kan mod betaling få udleveret et nummer 
af Pladsmanden. 
 
Alt der henstår på Bådelaugets pladser uden nummer, vil blive 
fjernet uden ansvar af nogen art og uden videre annoncering, op-
slag eller anden henvendelse. 

  

 

Arbejdslørdag 

 
Vi holder arbejdslørdag den 4. maj fra kl. 8.00 - 13.00 
Der vil blive serveret morgenmad og frokost før og efter arbejdet. 
Tilmeldingsliste bliver ophængt i klubhuset et par uger før. 
HUSK, at alle medlemmer med bådplads har arbejdspligt. 

Søsætningen er udskudt 

Den fælles søsætning er udskudt til søndag den 28. april. Der er mulighed for be-
grænset søsætning i weekenden d. 13. og 14. april. Se opslag på havnen. 

Pinsetræf 2013 

I pinsen er der stort træskibstræf på havnen i Holbæk. Det vil uden tvivl skabe liv og 
fest i byen og på havnen. Vi vil få besøg af en del gæste både i vores havn. Vi har 
besluttet, at klubhuset vil være åbent for både medlemmer og gæster. Vi arrangerer 
ikke mad eller drikke, men vi stiller grill til rådighed, hvis nogle skulle få lyst til at 
spise sammen. 

Kollektiv ansvarsforsikring hos Codan 

Alle, med båd i havnen, skal være ansvarsforsikret gennem vores kollektive aftale 
med Codan. Har du båd, og er du i tvivl, om du er forsikret, så kontakt formanden. 
 
 

Årets møder og aktiviteter 
20/4 - standerhejsning 
28/4 - søsætning 
22/4 - bestyrelsesmøde 
4/5 - arbejdslørdag 
18/5 - pinsetræf, åbent i klubhuset 
27/5 - bestyrelsesmøde 
19/8 - bestyrelsesmøde 
30/9 - bestyrelsesmøde 
5/10 - arbejdslørdag 
26/10 - standernedhaling 
11/11 - bestyrelsesmøde 
6/1 ’14 - bestyrelsesmøde 
2/2 ’14 - generalforsamling       
 

Formanden 



 

 

 
Referat af generalforsamling i  

 
Holbæk Bådelaug d. 10. februar 2013 

 
  
Punkt 6. Valg til bestyrelsen. 
  
John Aabech fratræder. Dennis Iversen indgår. 
  
Stig Olsson fratræder. Torben Storm indgår som kasserer. 
  
Suppleanter: Claus Schunck og Kaj Petersen valgt. 
  
Klubhusudvalget: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Bjarne Olsen, Poul 
Lynge, Jan Pedersen, Preben Pedersen, Hardy & Ingelise. 
Suppleant: Anders Holm. 
  
Preben fortsætter som klubhusudlejer. 
  
Landpladsudvalget: Luffe Hjulgaard og Peter Wulff valgt ind. 
  
Medieudvalget: Erika, Frank og Torben. 
  
Revisorer: Claus Schunck og John Just valgt. 
 

Referent Bjarne Olsen 

  

 

Til salg: 
 

Søkort BlueChart data card til Garmin 192C.  
Dækningsområde: Svenske vestkyst / skærgård fra Trelle-
borg til Oslo + store dele af DK + Kattegat og Skagerak 350 
kr. (nypris 1000) 
 

Desuden ligeledes til Garmin 192C kort over hele 
Danmark incl Bornholm og Sydsverige/ Hanøbug-
ten 350 kr. Begge kort sælges samlet for 600 kr. 
 
Kortene fungerer perfekt, sælges fordi jeg har købt ny kort-
plotter. 
Kortene passer også til Garmin 182C. 
 
Per Rasmussen 
TLF 24222225 


