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       26/4 2014 kl. 16:00 

    Standerhejsning 
 Efter standerhejsningen vil der være middag i klubhuset kl.17.00  

Per Frederiksens sommer tur 2011: et gensyn med Erika II 



 

 

Formanden har ordet 
 
Det er forår 
Der er liv og arbejdsglæde på vores havn, og jeg ser frem til endnu en god sæson i 
vores gode bådelaug. 
Tak for en god generalforsamling 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for en god generalforsamling med fuld 
opbakning til bestyrelsens arbejde.  
Farvel til DS og Codan 
På generalforsamlingen besluttede et stort flertal at opsige samarbejdet med 
Dansk Sejlunion og den kollektive ansvarsforsikring i Codan. 
Hermed er forsikringerne overladt til de enkelte medlemmer. I disse uger modtager 
I derfor opkrævninger fra Codan, som I kan vælge fra eller til. Men husk: alle både 
skal have en ansvarsforsikring. 
Velkommen i Danmarks Fritidssejler Union 
Holbæk Bådelaug er nu medlem af Danmarks Fritidssejler Union. Vi er blevet taget 
godt imod, og I medlemmer kan tegne en billig forsikring her, hvis I melder jer ind 
hver især. 
Læs mere på: 
www.dk-dfu.dk 
Rygning 
Flere medlemmer har spurgt til reglerne for rygning i vores bygninger. Det er så-
dan, at vi er en offentlig forening i kommunalt regi. Det betyder, at rygning ikke er 
tilladt nogen steder indenfor i vores klubhus og værkstedsbygning. Sådan er loven, 
og det kan vi ikke ændre i Bådelauget. Jeg håber, at alle udviser forståelse for det. 
Opstramning af betaling 
Alt for mange medlemmer betaler ikke deres kontingent til tiden. Vores kasserer 
bruger mange timers arbejde på forsinkede indbetalinger – det er ikke rimeligt. 
I år har vi derfor indført strammere regler med opkrævningsgebyr og opsigelse af 
Bådelauget efter udløb af opkrævningen. Samtidig tilbyder vi mulighed for at opret-
te betalingsservice. Så næste år forventer vi, at det er slut med forsinkede indbeta-
linger. 
Fordeling af bådepladser 
Vi har i år oplevet øget søgning på bådepladser i lauget. Det er positivt, at så man-
ge gerne vil have plads hos os, i en tid, hvor mange havne mangler medlemmer. 
Der er lige nu ca. 8 medlemmer på venteliste. Vi tildeler pladser efter anciennitet, 
med mindre båd størrelsen er afgørende. 
Vi håber, at medlemmerne på venteliste har lidt mere tålmodighed og vil bruge 
ventetiden på at deltage i livet på havnen. 
 
Rigtig god sæson til jer alle 
Hilsen Per Frederiksen - formand 

  

 

 
Havneafgift 

 

Havneafgift betales i brevsprækken  

Ved ankomst mellem kl. 16:00 og kl. 8:00, betales der havneafgift senest 1 

time efter ankomst  

Slæbesteds afgift betales inden brug af slæbestedet.  

Havneafgift pr. døgn <<<<<<<<<<kr. 105  

Medlemmer af frihavnsordningen       <<.. kr.  30  

efter 3 døgn betales normal takst ( i.h.t. frihavnsordningen)  

Brug af slæbestedet pr. døgn ( betales før brug ) Kr. 50  

Årskort til brug af slæbested  <<<<<<<<. Kr. 385  

Manglende betalinger ved senere kontrol medfører dobbelt takst.  

Brug en kuvert og skriv bådens navn og hjemsted, læg kuvert med penge i 

brevsprækken.  

Alle fartøjer der bruger havnen skal være ansvarsforsikrede, bevis herfor 

skal på forlangende kunne fremvises.  

Pladsmand: Ebbe Jensen tlf. 2993 0004  

Med venlig hilsen bestyrelsen for Holbæk Bådelaug  

Kig ind på vores hjemmeside www.holbaekbaadelaug.dk  

Sælges: 
 

1 stk. landgangsstige , helgalv. med 2 trin 
pris kr. 500,00 
 

 
1 stk. E- SCOOTER, til havnen eller båden. 
Oplader medfølger. 
El horn og blinklys ! 
pris kr. 500,00 
 
Købes :  
12v skibslamper 
Tlf.nr. :50 98 29 08 
hilsen Peter 



 

 

 
Aktiviteter i klubhuset i den kommende tid. 
 
21/4 
Søsætning af både. 
 
Der bliver lavet kaffe og serveret grovboller med ost og marmelade i "vindstyrke 11" 
Så kan man få lidt at styrke sig på og en snak i pauserne. 
 
26/4 
Standerhejsning. 
 
Efter standerhejsningen vil der kl.17 være middag i klubhuset. 
I år serverer vi: 
Helstegt Amerikansk okseyderlår serveret med frisk blandet salat med mari-
neret rødløg, bagte cherrytomater og balsamicoglage, samt hjemmelavet flø-
dekartofler tilsmagt med hvidløg. 
Desserten er en ret med makroner dryppet med portvin, abrikosmos, vaniljeis 
og flødeskum. 
Til kaffen bliver der småkager og lidt sødt 
Alt dette for kun kr. 100 pr. person. 
 
Øl, vand og vin kan købes til fornuftige priser. 
Meld dig til på listen i gangen i klubhuset senest tirsdag d. 22/4, og lad os få 
enhyggelig aften samme. Så kan vi andre også høre om dine planer for som-
meren. 
 
3/5 
Arbejdslørdag. 
Kl. 8 starter dagen med morgenkaffe og morgenbrød inden arbejdet begynder. 
Efter vel overstået arbejdsdag er klubhusudvalget klar med frokost. 
 
Sankthansaften tænder vi grillen kl. 17.00. 
Kom med aftensmaden og spis den på havnen  og få en god aften. 
Der bliver ikke salg af øl og vand. 
 
----------------------------------–-------------------------------------------------------------------------- 
 
Hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe med en opgave i klubhuset,  
trænger vores stole til en grundig rengøring, 
Har du mod på andre opgaver, så ring til Jens på tlf. 24204435, 
eller kom til arbejdslørdag. 

  

 

 
Kære medlemmer af Holbæk Bådelaug 

 
På generalforsamlingen blev det vedtaget med et stort flertal at melde os ud af 
Dansk Sejlunion. 
 
Hermed ophørte også den kollektive ansvarsforsikring hos Codan. 
Det betyder, at medlemmerne stadig er forsikrede, men i denne tid modtager pri-
vate opkrævninger fra Codan. 
 
Bådelauget er nu blevet medlem af Danmarks Fritidssejler Union. Herigennem 
kan alle medlemmer tegne en ansvarsforsikring for en meget rimelig pris. Der er 
tale om et tilbud, og man kan selv vælge andre muligheder, men 
 
HUSK, at alle både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. 
 
Se tilbuddet og læs mere om DFU på dette link: 
 
http://www.dk-dfu.dk/index.php/dfu-priser 
 
 
Der kommer mere om det, samt nyt om vilkår for arbejdspligt med mere i næste 
nummer af Maagen. 
 
Rigtigt godt forår til jer alle - vi ses på havnen... 
 
 
Hilsen 
 
Per Frederiksen - formand, Holbæk Bådelaug 

Kalender 
Bestyrelsesmøder:  

28/4 -  2/6 – 25/8 – 29/9 – 3/11 – 8/12 (2014) -  5/1 (2015) 

Søsætning: Mandag den 21/4 

Standerhejsning:             26/4 

Arbejdslørdag forår:       03/05 

Arbejdslørdag efterår:    04/10 

Standerhaling:                25/10 

Bådoptagning:                26/10 

Generalforsamling          01/02 - 2015 



 

 

  

 


