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Det sker i klubhuset i den kommende tid: 
 

19/4 Søsætning af både. 
 
Klubhusudvalget sørger for kaffe og te med en grovbolle til. 
Det foregår i " Vindstyrke 11 ". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/4 Standerhejsning. 
 
Efter standerhejsningen vil klubhusudvalget kl. 17 være klar med middag, som 
starten på en hyggelig aften. 
Vi serverer: 

Lammekølle med 
Hvidløg og timian 
Flødekartofler 
Balsamico honning 
Bagte tomater med rødbeder 
2 slags salat 

 
Hvis der er nogen der ikke spiser lam, kan man i stedet vælge okseculotte, med 
samme tilbehør. 
På tilmeldingslisten der hænger i gangen i klubhuset, krydser man af, hvilket kød 
man ønsker. 
Som dessert gentager vi vores tidligere succes med " Pers Isdessert " 
Til slut kaffe og te med lidt sødt. 
Alt dette får du for 100 kr. 
Øl, vand og vin til de sædvanlige rimelige priser. 
Med venlig hilsen Jens 

  

 

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug  
Tirsdag d. 7. april 2015 kl. 19.00 
Dagsorden: 
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 
Godkendt 
2) Økonomi v. Torben. 
Status på økonomien.  
Vi har aktiver for 598.875,21 kr. Der venter udgifter til havneleje m.m. 
Opfølgning på indbetalinger – har alle indbetalt? 
22 medlemmer indbetalte for sent og har modtaget rykkere. 9 medlemmer står til 
eksklusion grundet manglende indbetaling. Dette effektueres, såfremt indbetalin-
gerne ikke er indgået senest fredag den 10. april. 
3) Nyt fra formanden og udvalgene 
Formanden:  
Status på mastekranen. 
Mastekranen er renoveret med to nye motorer og ekstra line til udrigger. Arbejdet 
er godt og sikkert udført, og budgettet er overholdt. Per laver manual til betjenin-
gen. 
Aktivitetsdag den 19. april. 
Kommunen og flere foreninger afholder en aktivitetsdag den 19. april på havnen. 
Vores ”aktivitet” er søsætning, som man kan kigge på i behørig afstand. 
Nyt om Cable Park og havneudvikling 
Per deltager i møde på kommunen den 23. april om havnens udvikling. Der er 
mange nye tiltag. Holbæk Bådelaug er med i planerne. Udviklingen vil primært fo-
regå på området på og ved Ny Hage. 
Landplads:  
Projekter til arbejdslørdag – hvad skal vi arbejde med, og hvad skal købes 
ind? 
Vi gennemgik arbejdsopgaver, og hvilke medlemmer der er på andre opgaver. 
Klubhus:  
Detaljer til oplæg om ombygning – opfølgning på arbejdslørdag. 
Per laver opslag og gennemgår det på arbejdslørdagen. Eventuelle professionelle 
inddrages særskilt. 
Der bevilges 10.500 kr. til indkøb af nye stolesæder, så vi har gode stole de næste 
ti år. 
Jens laver aftale om rengøring af flere eksisterende sæder. 
Maagen:  
Næste nummer - indlæg og deadline. 
Alle indlæg er indsendt. 
Havneudvalg:  
Er der ledige pladser? 
Søspejderne overdrager en jolleplads til os igen i år. Hvis medlemmer, der ikke har 
indbetalt, frigiver pladser, videregives disse. 
Ebbe og Torben laver kort til at sætte på trailere ved køb af årskort til slæbestedet. 
4)  
Evt. 
 



 

 

Vi har et godt gensidigt samarbejde med kulturbiografen  
Tjek lige deres hjemmeside på: 

http://www.kulturbiografen.dk/ShowCrmNews.aspx?urlId=291  

 

 

 

 

 

 

Redaktionen efterlyser indlæg og billeder til Maagen. 

Tag et billede og skriv lidt om indholdet i løbet af sommeren og send det til  

erikarytter@gmail.com.  

Det kan være et sjovt eller et smukt billede eller en situation der er værd at huske eller en 

oplevelse i gerne vil dele med os andre.. Det kan være fra jeres vidunderlige sommerture, 

arbejdslørdage, stander-ned og ophaling og meget andet. 

Alle billeder vil blive opbevaret på bådelaugets computer og kun brugt til  Maagen 

Venlig hilsen Erika 

 

  

 

 

Det sker i klubhuset i den kommende tid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/5 Arbejdslørdag: 
 
Dagen starter som sædvanlig med morgenbord i klubhuset kl. 8 
Når dagens opgaver er løst, er klubhusudvalget klar med en god frokost med 
flere slags sild, forskelligt slags pålæg, varm leverpostej med champignon og 
bacon og en ny stegt svinekam. 
Og selvfølgelig er der forskellige gode rugbrød. 
Som afslutning en kop kaffe og en ostemad. 
 
 
 

 
23/6 Sct Hans aften: 
 
Vi tænder op i grillen, så den er klar til brug kl. 18. 
Kom med jeres aftensmad, og lad os spise sammen på 
havnen, nyde bålene 
På kysten og den lune sommeraften. 
Der bliver ikke salg af øl, vin og vand denne aften. 
Vi glæder os til at se så mange som muligt til vores arran-
gementer. 
 
Med venlig hilsen 
Klubhusudvalget 
 
Det var alt for denne gang. God arbejdslyst. 

http://www.kulturbiografen.dk/ShowCrmNews.aspx?urlId=291


 

 

Referat fra Generalforsamling – Holbæk Bådelaug 

Søndag den 1. februar 2015 kl.  10.00 

Dagsorden:                                                                                                                    Referent: Stig Olsson 

1.  Valg af dirigent 

Jørgen Fregerslev valgt. 

2. Formandens beretning 

a)   Beretning havneudvalg 

b)   Beretning klubhusudvalget 

c)   Beretning landpladsudvalget 

d)   Beretning medieudvalg 

  (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 

Medlemstilgang, arbejdspligt, god økonomi, 

Godt samarbejde med andre foreninger og med kommunen. 

Klare regler udarbejdes og samles i katalog 

Alle lokaler røgfrie. 

a) Per Frederiksen og Ebbe Jensen: Styr på fordeling af pladser. 

Husk medlemsnumre på alt på landpladsen. 

b) Per Rasmussen: Redegjorde for afholdte arrangementer. Planer om arrangementer ud af huset. 

Åbent køkken har været succes. Uafklaret vedr. rengøring af klubhuset. 

c) Dennis Iversen: God opbakning til arbejdslørdage. 

d) Torben Præst: Ros til Erika og Frank. 

Der efterlyses flere indlæg til Mågen. 

Frank Skibby. Orienterede om hjemmesiden og eventuelle ændringer. 

Den samlede beretning enstemmigt vedtaget. 

3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen)  Justering af vilkår for betaling af kontingent 

b) Justering af vilkår for brug af slæbestedet 

c)  Forslag om renovering af klubhuset 

a) Enstemmigt vedtaget. 

b) Enstemmigt vedtaget. 

c) Enstemmigt vedtaget. 

 4.  Regnskab og budget 

Torben Storm redegjorde for regnskabet.  

Godkendt. 

5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2015 
Der forslås ingen stigninger 
Godkendt. 

6.  Valg til bestyrelsen 

Jens Dybvad – klubhusrepræsentant, ønsker at genopstille  
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d) Torben Præst: Ros til Erika og Frank. 
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3.  Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen)  Justering af vilkår for betaling af kontingent 

b) Justering af vilkår for brug af slæbestedet 

c)  Forslag om renovering af klubhuset 

a) Enstemmigt vedtaget. 

b) Enstemmigt vedtaget. 
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 4.  Regnskab og budget 

Torben Storm redegjorde for regnskabet.  

Godkendt. 

5.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2015 
Der forslås ingen stigninger 
Godkendt. 

6.  Valg til bestyrelsen 

Jens Dybvad – klubhusrepræsentant, ønsker at genopstille  

Dennis Iversen – landpladsrepræsentant, ønsker at genopstille 

Torben Storm – kasserer, ønsker at genopstille 

Valg af bestyrelsessuppleanter - Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller. 
 a) Jens Dybvad valgt. 

b) Dennis Iversen valgt. 

c) Torben Storm valgt. 

d)  Claus Schunck og  Kaj Pedersen valgt. 

7.  Valg af udvalg 

Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen    - begge genopstiller 

Klubhusudvalg, følgende er på valg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Hardy Larsen, Kaj Lykke,  

Poul Lynge.  

Suppleant: Anders Holm 

Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller  

Landpladsudvalg: Luffe Hjulgaard genopstiller. Flere medlemmer ønskes. 

Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby - begge genopstiller 

a) Ebbe Jensen og Per Frederiksen valgt. 

b) Jens Dybvad, Per Rasmussen, Hardy Larsen, Kaj Lykke, Poul Lynge valgt. 

    Suppleant: Anders Holm valgt. 

c)  Jens Dybvad valgt. 

d)  Luffe Hjulgaard og Stig Olsson valgt. 

e)  Erika Nicolajsen og Frank Skibby valgt. 

8.  Valg til revision – Følgende er på valg: 

Claus Schunck 

John Just 

Suppleant: Erika Nicolaisen. 

Claus Schunck og Erling Brønnum valgt. 

Suppleant: Erika Nicolaisen valgt. 

9.  Eventuelt 

Per Frederiksen orienterede om ”kabelbane” 

Generalforsamlingen er imod den planlagte placering. 

Poul Vesterman: Problem med kajaktræning i havnebassinet. 

Torben Storm mindede om at man skal huske at melde adresseændring. 

Frank Skibby: QR kode i opslagstavlen med adgang til vejrudsigt over Holbæk Fjord. 

Wifi i havnen. 

Problem med nøglesystem. Løsning overvejes. 

Poul Vesterman. Problem med at fritidsfiskerne smider sit fiskeaffald nær havnen hvilket giver et måge-
problem. 


