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Formanden

Tirsdaq den 18. ianuar 201 1 kl. 19.00 i Bådelauoets klubhus .
Fiskerikontrollen vil holde et lille indlæg, hvorefter der vil bliver mulighed for at stille spørgsmål til de/den herrer fra fiskerikontrollen.
Mødet er arrangeret af Dansk Amatør Fiskerforening, men Bådelaugets medlemmer er selvfølgelig meget velkomne, også til at tage venner med.
Onsdaq den 23. februar 201 1 kl. 19.00 i Bådelaugets klubhus.
Hans Jørgen Steen har filmet forskelligt fra årene ved opstarten af
Bådelauget, som viser udbygningen af Bådelauget, bl.a. udbygningen
af klubhuset m.m. Hans Jørgen Steen vilvise og fortælle om billederne, et bevis på det kæmpe arbejde der har dannet grundlag for vores
havn som vi kender den i dag.
Aftenen fortsætter med, at der er nogle af vores medlemmer der har
været på nogle spændende sejlture i 2010, bl.a. på Europas floder,
Gøtakanalen, Skærgården i Sverige. John Aabech, Jens Dybvad og
John Just vilvise billeder og fortælle om deres oplevelser. Der er lagt
op til en spændende aften.

Godt nytår!
Ved årsskiftet til 2011 er vores havn tilfrossen, aktiviteter på vandet er
derJor meget begraenset her ved årsskiftet. Men alligevel er der løbende aktiviteter på havnen. I klubhuset er der hver tirsdag aften
k|.19,00 garnsyning, som Dansk Amatørfiskedorening afholder, og
hvor medlemmer af Bådelauget også er velkomne.
Der er hver den første torsdag imåneden kl. 17,30 senioraften med
spisning. Det foregår sådan, at det går på skift mellem deltagerne, at
arrangerer selve spisningen, de pågældende torsdag aftener. Er du
lnteresseret i at deltage, kan du henvende dig til Preben Pedersen på
ilf.23 20 1B 83.
Tilsyn med bådene
Det kunne være en god ide, og jeg vil opfordre jer, der har bådeplads
i havnen til, at gå en tur ned og se, hvordan bådepladsen ser ud, om
indhalerliner er frosset fast i isen, eller om fortøjningerne evt. ligger
og flyder på broen.

Husk! det er den enkelte bådejer, som har ansvaret for sit eget grej og
skal sørge for, at det er ordentligt oprullet, så andre ikke kan snuble i
dem. Få det rullet op, også så det ser ordentligt og pænt ud. Ligeledes, vil den enkelte bådejer også blive draget til ansvar, hvis der er
indhalerliner der kan forårsage skader på broer og grej. Bådelauget vil
uden yderligere varsel, skære de indhalerliner over, der er frosset fast
i isen, hvis vi skønner, de er til fare for vores broer m.m.
Et godt år
Aret 2010, mener jeg, har været et godt år for vores Bådelaug. Vi har
været forskånet for større uheld og vores Bådelaug er i god gænge.
Rigtig mange har hjulpet til, på mange gode måder på vores havn. Både på arbejdslørdagene og uden for arbejdslørdagene, er der nogle
der har ydet en ekstra indsats. Tusind tak for jeres fremmøde, og tak
til alle jer, der har ydet en indsat for vores havn. Også tak til klubhusudvalget og til Ebbe for jeres store medvirken.
I 2010 har flere af vore medlemmer været på langfart med gennem
Europas floder op langs de Svenske kyster og skærgård, gennem Gøta kanalen og Stokholm og rundt de Dansk farvande, så alt i alt må vi
sige, at Bådelaugets medlemmer ikke kun bevaeger sig rundt i fjorden,
men også langt herfra.
Lystfiskerne klager jo pr. tradition altid lidt over deres fangster, og får
skyld for at prale med størrelsen af de fangne fisk, men generelt mener jeg, de også har haft en god fisker sæson i 2010. Vi har i året fået
en aftale med Kajakklubben, forhandlet gennem kommunen, som betyder at Bådelauget får kr. 12.000 om året.
Ny ophalervogn
Vi har investeret i en ny ophalervogn, som nu efter nogle tilretninger
fungerer efter hensigten og således, at den kan tage alle de både, vi
har i havnen på land, store som små. Det eneste problem der er nu, er
at sporene til vognen ikke går langt nok ud i havnebassinet, til at tage
de dybtgående sejlbåde op, ved almindelig vandstand. Problemet kan
løses ved, at forlænge de eksisterende spor ca. 4 meter længere ud i
havnebassinet. Et emne der vil blive drøftet på næste generalforsamling den 6. februar, så foruden alm. vedligeholdelse, vil der også være
noget at tage sig til i 2011.
Jeg vil ønske alle medlemmer og deres familier et godt nytår 2011.
John Just Petersen

Bestyrelsen

8.
Generalforsamling

I henhold til love og vedtægter for Holbæk Bådelaug indkaldes laugets
medlemmer herved til ordinær generalforsamling i klubhuset, Finsings
Plads 2.4300 Holbæk

Søndag den 6. februar 2011 kl.

10.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
Beretning havneudvalg
Beretning klubhusudvalget
Beretning Landpladsudvalget
Beretning redaktionsudvalg
e. Orientering om, Kommunen vedr. krav til Holbæk Kajakklub
(Beretningerne sættes samlet under afstemning)

3.

Forslag fra bestyrelsen

a. Elektronisk udsendelse af Mågen.
b. Fremtidige pensionister, pensionistkontingent udfases til nor
malt kontingent.

e. Forlængelse af spor ud i havnebassinet.
4.
5.

lndkomne forslag .)

Regnskab og budget
Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2011
6
7.
Valg:
Valg til bestyrelsen
John Aabech
Andr6 Stenbeerg (ønsker ikke genvalg)
Stig Olsson. (Valgt sidste år uden for normal valgperiode) Bestyrelsen foreslår genvalg).
Valg af bestyrelses suppleant
Claus Schunck
Valg af 2 revisor.
Claus Schunck
2. anden revisor
Revisorsuplant

Valg af udvalg:
Havneudvalg: (John Just Petersen og Ebbe Jensen)
Klubhusudvalg: (Andr6 Stenbeerg, Jens Dybvad, Preben
Pedersen, Anders Holm, Hardy Larsen, Lars Eschricht)
c. Udlejning af klubhus: (Preben Pedersen)
d. Landpladsudvalg: (John Aabech og Torben Præst)
e. Redaktionsudvalg til "Mågen": (Erika Jensen, Per Frederiksen og Frank Jensen)

a.
b.

9.

Eventuelt

") Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenen på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og være i postkassen på havnen,
eller tilformanden på John.iust@webspeed.dk senestl0 dage før
generalforsamlingen.
Holbæk den 2. januar 2011.
John Just Petersen

KlubhusudvaNg

Ændringer for sæsonen 2011.
Det er tid at tænke på havnepladser og kabiner, samt andre ændringer.

Bestyrelsen vil herved bede alle medlemmer, der har en emailadresse om, at skrive jeres mailadresse og lægge sedlen
postkassen på havnen.

I
i

Vigtigt!
Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke indsende slippen,
Medlemmer, der har låneplads, skal indsende slippen.
Medlemmer, der ønsker andet, eller har ændringer i henhold til nedenstående, skal indsende slippen.
Alle tidligere anmodninger annulleres herved - det gælder alle former
for henvendelser.
Det er vigtigt, hvis ikke du har fast bådeplads i havnen, hytte, kabine
eller lign. og ønsker at komme i betragtning ved uddeling af ledige pladser, hytterog kabiner, at du komme slippen i postkassen ved klubhuset,
eller afleverer den på generalforsamlingen.
Slippen skal være havneudvalget i hænde senest l.april 2011.
Uddeling af pladser og andre ændringer foregår i april måned.

Udfyld slippen på side

11

)

Datoer for klubarrangementer forår og sommer
201',1.
Tirsdag d. 18/1 K1.19.00
- foredrag med fiskerikontrollen.
Fritidsfiskerne står for salg at øl og vand til rimelige priser.
Der er gratis kage og kaffe. Bådelaugets medlemmer er velkomne.
Lørdag d.2911 kl.

13.00

- Julefrokost. Se tilmelding i klubhuset

senest d.24/1
Søndag d.612 K1.10.00

- Åbent i klubhuset.

Onsdag d.2312 Kl. 19.00

- På tur ad Europas floder og kanaler.
John Aabech og Jens Dybvad fortæl
ler og viser billeder.

Søndag d.1714

- Søsætning med vognmand

Lørdagd.3Ol4kl.16.00

- Standerhejsning se opslag/tilmelding
i klubhuset.

Lørdag 7/5 K|.8.00

- Arbejdslørdag.

Torsdag d.2316

- Sct. Hans grillaften.
Se opslag. lngen tilmelding.

Lør-søn d-25- 2616

- Nordhammertræf.

Lørdag d. 8/10

- Arbejdslørdag.

Søndag d. 30/10

- Bådoptagning med vognmand.

Kort nyt
Fælles søsætning
Foråret er på vej, og der er fælles søsætning af både med rhomas
vognmand

Søndag d. 17. april
Se opslag på havnen, når tiden nærmer sig.

Skulle nogen ønske at blive søsat med vores nye ophaler vogn,
bedes I kontakte Ebbe vores pladsmand. Det er Ebbe, der atgør,
om en båd kan søsættes med vognen.

Skiltning på havnen
I bestyrelsen arbejder vi på at forny vores skirtning på havnen. Fle-

re skilte er slidte eller ikke længere aktuelle. Vifår lavet nye skilte
med klar marineblå tekst på hvid baggrund.
Hermed er der en lille opgave med at opsætte dem på en arbejdslørdag iforåret.

Hjemmesiden og Maagen i fremtiden

vi vil udvikle brugen af hjemmesiden og internettet, så det f.eks.

bliver muligt at få Maagen pr. mail og modtage nyheder om arrangementer m.m. elektronisk. Tilforåret stiger portoen markant, og
Maagen er et langsomt medie i forhold til at orientere alle medlemmer om aktiviteterne på havnen.
Vi vil derfor i 201'1 arbejde på at udvikle mere elektronisk information, og vi vil derfor blandt andet bede om e-mailadresser fra de
medlemmer, som ønsker at være med.
Det er vigtigt at understrege, at medlemmer uden internet, eller andre der måtte ønske det, selvfølgelig kan modtage Maagen i papirform som hidtil, og at alle arrangementer vai Olive
annonceret på havnen.
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Formand
John Just

Slip2011---5946023

Kasserer

59 43 79 59

Stig Olsson

2674 A5 94

Landpladsudvalget

59 44 18 32

John Aabeck

john.just@ webspeed.dk

Olsson.stig

@

John.aabech

gmail.com

@

dadlnet.dk

nr._(Skal

---2011
altid påføres)

E. mail adresse:

Navn:

Adresse

Klubhusudvalg
And16 Steenberg

Undertegnede medlem
Dato

- -Slip-

40 3221 43

andresteenberg

@

anarki.dk

Telefon

nr._Mobil

Underskrift

Web-master
jenzen @webspeed.dk

Frank Skiby Jensen

Klubhusudlejer
Preben Pedersen

) Meddeler adresseændring i.h.t. ovenstående

23 20 18 83

Pladsmand
Ebbe Jensen

dybde.-

23 93 00 04

'i1'l':t',:'t h 3 trb n g

kbn a $l g llE ry,{l k

Redaktionen
Erika Nikolajsen
e-mail: erikarytter@ gmail.com

40 417202

Per Frederiksen

22 46 4226

Deadline Fredag d. 15.4.2011
Næste nummer udkommer medium april
Oplag 200 stk.

o 2000-2010

adresse
Ønsker
bådeplads
tiljolle
)
Ønsker bådeplads. Båden måler
( ) motorbåd. ( ) sejlbåd
Ønsker loftkabine
Ønsker /+ fiskehytte
Ønsker ansvarsforsikring
(Det er et ufravigeligt krav, at alle både er ansvarsforsikret)
) Min båd kommer ikke ivandetlør
(Der henvises til Bådelaugets love og vedtægter)
) Min båd kommer ikke ivandet iår.
(Her henvises til Bådelaugets love og vedtægter)
) Ønsker at opsige mit medlemskab
) Ønsker at opsige min kabine
) Ønsker at opsige min bådeplads nr.
) Andet

lgd._

br._

