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Generalforsamling
Søndag d. 5. februar kl. 10.00

Generalforsamling
I henhold til vedtægter og Havnereglement for Holbæk Bådelaug indkaldes laugets medlemmer hermed til ordinær generalforsamling i klubhuset, Finsings Plads 2, 4300 Holbæk, søndag den 5. februar 2012 kl. 10.00

Nyt fra redaktionen
Får du Maagen på mail?

Dagsorden:
1.
2.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Beretning fra havneudvalg, klubhusudvalget, landpladsudvalget og medieudvalget.
(Beretningerne sættes samlet under afstemning)

3.

Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
Tvungen kollektiv ansvarsforsikring for alle bådejere.
Indmeldelse i Dansk Sejlerunion med kollektiv ansvarsforsikring, rabatter m.m.

4.

Regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2012
6. Valg til bestyrelsen
John Just Petersen formand (modtager ikke genvalg)
Per Frederiksen (modtager genvalg og kandiderer til formandsposten)
Evt. valg af nyt bestyrelsesmedlem
a. Valg af bestyrelsessuppleant
Claus Schunck
Torben Præst
7. Valg af udvalg:
a. Havneudvalg
Ebbe Jensen, John Just Petersen (modtager ikke genvalg)
b. Klubhusudvalg:
Jens Dybvad, Per Rasmussen, Preben Pedersen, Hardy Larsen,
Lars Eschricht, Bjarne Olsen
Suppleant: Anders Holm
c. Udlejning af klubhus: Preben Pedersen
d. Landpladsudvalg: John Aabech og Torben Præst
e. Medieudvalget til ”Mågen og hjemmeside” Per Frederiksen og Frank Skibby
f. Arkivar Poul Vestermann Nyt 2011
8. Valg til revision
Torben Præst, Claus Schunck
Revisorsuppleant, Erika Nikolajsen
9. Eventuelt

Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig til at få Maagen pr. e-mail, så
henvend dig til redaktionen eller bestyrelsen med din e-mailadresse.
Vi sparer en del penge og arbejde på at udsende Maagen pr. mail.
Har du ikke en e-mailadresse eller internet, så kan du stadig få Maagen i
papirform. Lige nu behøver du ikke gøre noget, men vi arbejder på en
model, hvor medlemmer aktivt skal tilvælge Maagen i papirudgaven.

Venligst Per Frederiksen - redaktør

Mange medlemmer deltog på arbejdslørdagen, hvor der blandt andet
blev ryddet buske, ordnet pladser og bygget et nyt miljøhus.
Foto: Peter Wulff

Nyt fra klubhusudvalget

Til og fra medlemmerne

Julefrokost

I dette nummer har Peter Wulff taget billederne. Tak for det.
Medlemmer er altid velkomne til at indsende billeder, gode historier eller relevante indlæg.

Der er julefrokost i klubhuset lørdag d. 21. januar kl. 13.30.
Tilmelding er nødvendig og foregår på sedlen i klubhuset
senest d. 15. januar.
Pris for en herlig frokost er kr. 80,Der kan købes drikkevarer til rimelige priser.

Båden henstår på land i længere tid - hvad så?
En båd, der står på land i længere tid, kan være under renovering eller
til salg. Det har vi i bestyrelsen selvfølgelig fuld forståelse for.
Det er derfor vigtigt, at medlemmer, der har deres både stående i længere tid, laver en aftale med bestyrelsen, så vi er orienteret om, at båden er under renovering, er sat til salg eller andet relevant. Sker det
ikke, kan båden blive forlangt fjernet fra pladsen.

Er det din båd, der ligger på din plads?

Nyt fra brugerrådet
Havnens fremtid
Rådet, der repræsenterer samtlige foreninger på havnen, har mødtes
igen i efteråret.
Vi drøftede den nye store udfordring: Anvendelsen af havnearealet, når
Jans produkthandel lukker med udgangen af dette år. Vi er i god dialog
med Holbæk kommune om fremtiden for havnen. Både vi og kommunen er interesserede i, at havnens charme og værdier bevares, når arealerne omkring os bliver ændret til mere offentlig adgang og rekreative
formål. Det er aftalt, at Per Frederiksen varetager dialogen, og at vi vil
arbejde med forslag og idéer til kommunen, så vi er på forkant med
udviklingen. Forslag fra medlemmerne er meget velkomne.

Skab til hjertestarter
Rådet blev også enige om at dele udgiften til skabet til hjertestarteren,
der er en sikkerhed for alle medlemmer på havnen.

Det kan være en rigtig god idé at dele sin båd og plads med en makker.
Det sparer mange udgifter og en del arbejde, og det giver et godt fællesskab.
Skulle det dog forholde sig sådan, at det reelt er makkeren, der ejer
båden og bruger pladsen, så skal dette straks oplyses til bestyrelsen, så
den nye ejer kan søge om en plads på samme vilkår som alle andre
medlemmer.
Skulle pladslejere bevidst misbruge deres anciennitet til at skaffe en
makker foran på ventelisten, kan det medføre eksklusion af lauget for
begge parter. Det sker dog forhåbentlig ikke.

Har du forslag til generalforsamlingen?
Medlemmernes forslag er vigtige. Husk derfor at:
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenen på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og afleveres i postkassen på havnen eller
mailes til formanden på John.just@webspeed.dk , senest 10 dage før
generalforsamlingen.

Formanden har ordet
Godt nytår!
Bestyrelsen i Holbæk Bådelaug vil hermed ønske vores medlemmer og deres familie et rigtigt godt nytår 2012.
Bådelauget har som helhed haft et godt år 2011. Bådelauget fungerer generelt godt, og med en god styring af vores pladsmand
Ebbe på havnen. Vedligeholdelsesmæssigt er vi også i god gænge. Dette skyldes ikke mindst de to arbejdslørdage, vi har hvert år.
Arbejdslørdagene er der, hvor der bliver lavet mangt og meget, og
også der, hvor bådejerne mødes. Det sociale samvær er mindst
lige så meget værd. Derudover er det ubetaleligt, alt det arbejde
der bliver udført. Specielt med den lille kontingent vi betaler i
bådelauget.
Vi har, uden for arbejdslørdagene, støbt fundament til miljøhuset,
således, at det var klart til at bygge selve huset på arbejdslørdagen i efteråret. Mange har deltaget på arbejdslørdagene både forår og efterår. De er med til at skabe den gode ånd på havnen. Tak
til alle jer , der udfører arbejde på arbejdslørdagene, men også en
stor tak til jer, der uden for arbejdslørdagene udfører arbejde på
forskellig vis.

Fortøjninger
Fortøjninger skal rulles sammen, når bådene (også joller) tages
på land, og sikres således, at de ikke hænger ned i vandet. Indhalerliner skal også sikres således, at de ikke kan fryse fast i isen og
derved være medvirkende til at beskadige vores broer og pæle.

Container til bådmotorer
Bådelauget har fået foræret en container til bådmotorer (tak til
giveren).
Kontakt Ebbe hvis du vil gøre brug af tilbuddet.

Miljøhus
Bådelauget har af Miljøministeriet/Miljøstyrelsen fået en godkendt affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe. Godkendelsen gælder i 3 år.
På miljøhuset er der opsat skilte med, hvad der må anbringes der, og
det er udelukkende det, der står på skiltene, det må bruges til. Alt andet
affald skal man selv sørge for at køre på omlastningen. I det hele taget
gælder, at man selv skal rydde op efter sig. Det gælder også ved bådene på land. I henhold til affaldsplanen er det udelukkende skibsaffald,
bådelauget er forpligtet til at sørge for.
Fiskerne der ordner garn på pladsen, skal ligeledes hver eneste gang
feje og fjerne affaldet. Fiskeaffald skal ud, hvor det kom fra. Det må ikke
smides ud ved stenchassierne på grund af rotter samt måger, der flyver
rundt og skider på bådene i havnen.

