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Generalforsamling - Holbæk Bådelaug

Søndag den 7. februar 2016 kl. 10.00

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning
Beretning havneudvalg
Beretning klubhusudvalget
Beretning landpladsudvalget
Beretning medieudvalg
(Beretningerne sættes samlet under afstemning)

3.

Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:

Ny pladsmand og fordeling af opgaver til denne. Eventuelt flere medlemmer om opgaven.
4.

Regnskab og budget

5.

Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2016:
Der foreslås ingen stigninger.

6.

Valg til bestyrelsen
Per Frederiksen – formand, ønsker at genopstille
Torben Præst – bestyrelsesmedlem og redaktion, ønsker at genopstille

a. Valg af bestyrelsessuppleanter - Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller.
7.

Valg af udvalg:
a. Havneudvalg: Ny pladsmand og Per Frederiksen
b. Klubhusudvalg, følgende er på valg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Lykke, Poul
Lynge.
Suppleant: Anders Holm

8.

c.

Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller

d.

Landpladsudvalg: Stig Olsson og Luffe Hjulgaard genopstiller

e.

Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby - begge genopstiller
Valg til revision – følgende er på valg:
Claus Schunck
Erling Brønnum
Suppleant Erika Nicolajsen

9.

Skulle nogle ligge inde med billeder fra stander op og
nedhaling, arbejdsdage, fester, sommerture på vandet,
sjove oplevelser, gode foredrag m.m. vil redaktionen
meget gerne modtage dem, gerne med en lille beskrivelse af billederne.

Eventuelt

Vi har et godt gensidigt samarbejde med kulturbiografen
Tjek lige deres hjemmeside på:
http://www.kulturbiografen.dk/ShowCrmNews.aspx?urlId=291

Nyt fra formanden
Klubhuset er ved at blive renoveret

Ny pladsmand søges
Ebbe har valgt at stoppe som pladsmand efter flere års
flot arbejdsindsats for Holbæk Bådelaug.
Vi får brug for en ny mand til at løse opgaven. Er du
interesseret i det, så er du meget velkommen til at kontakte formand Per Frederiksen, så kan vi drøfte opgaven og mulighederne.

Vi er mere end ti mand, som har arbejdet på at renovere klubhuset i flere uger nu. Det har
været en fornøjelse at samarbejde om det, og der er ydet en meget flot indsats. Alt indvendigt
er revet ned, og vi bygger op helt fra den bare jord og ydervæggene. Vi har også opdaget
nogle fugtskader, som skal udbedres, så en renovering er på sin plads efter mange års brug.
Det nye køkken og de nye toiletter blive langt bedre end det, vi havde før. Alt tyder på, at vi
holder tidsrammen, og jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer, som er med til arbejdet.
Kom forbi på havnen og se, hvad vi laver – og giv gerne en hånd med.
Jeg synes, at vi skal fejre det med en festlig indvielse til foråret.

Værkstedet er blevet ryddet op – brug det, og pas på det.
André Steenberg har gjort et flot stykke arbejde for at rydde op på vores værksted og gøre det
mere brugbart. Tak for det.
Vi har aftalt, at André fremover vil være den, der står for værkstedet, så det forbliver ryddet og
klar til brug.
Det betyder, at gode idéer og forslag drøftes med ham, og at medlemmer stadig har ansvar
for at rydde op efter sig selv.
Vi har nogle enkle forventninger til brugen af værkstedet:
Værkstedet er for alle medlemmer til brug for aktiviteter, der har med bådene og havnen
at gøre
Alle rydder op efter sig selv
Der må ikke udføres arbejde, der er uforsvarligt
Skulle du få brug for værkstedet til lidt større opgaver, så lav en aftale med André eller mig.

Indbydelse til generalforsamling 2016
Søndag den 7. februar kl. 10.00 – 13.00 mødes vi til generalforsamling i klubhuset. Vi håber
på, at der bliver god plads til alle trods byggeriet.
Kom gerne med forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. De skal være formanden
i hænde eller afleveres i postkassen senest 10 dage før.

Ønsker for sæson 2016
Med dette nummer af Maagen bliver der også udsendt en slip, som skal bruges til ansøgning
om bådpladser med mere for den kommende sæson.
Brug den, hvis du har ønsker, og husk, at aflevere den senest den 1. marts.
Det er også muligt at sende den direkte pr. mail til formanden.
HUSK: Søger du efter 1. marts, flytter du bagerst i køen, uanset medlemsnummer.
Godt nytår
Tak til alle jer medlemmer for en god sæson 2015. Det har været en fornøjelse at deltage i
livet på havnen. Jeg ønsker jer alle et godt nytår, og jeg ser frem til endnu en god sæson på
vores hyggelige havn.

Arbejdsholdet på ca. 10 mand har været grundige, og vi er kommet godt fra start.
En stor tak til arbejdsholdet, der i øvrigt har en gennemsnitsalder tæt på 70 år.
De gamle kan godt :-).
Det gamle wc-rum og køkkenet er revet ned - helt ned til jorden og ud til væggene. Bortset fra lidt fugtskader i hjørnerne er huset sundt og i god stand.
Under gulvet i wc-rummet manglede der halvanden kvadratmeter isolering, og der
lå både rester af en fugl og muslingeskaller. Her har et eller andet dyr hygget sig.
Vi er klar til at bygge op, og det bliver rigtigt godt. Vi ender med to lyse toiletrum
med bad i det ene og faciliteter til kørestolsbrugere.
Køkkenet bliver mere end dobbelt så stort, med egen indgang og en ny dør direkte ind til klublokalet.
Alt bliver nyt, lyst og åbent.
Det er værd at fejre med en indvielse til foråret.

Så er der lukket igen!

Der skal nok ryddes op til sidst

Et bombet lokum - det kommende køkken

Ishus eller hul i huset!

