
 

 

 

 

Formand 
John Just 

 
29 68 68 30  

 
john.just@webspeed.dk 

Kasserer 
Stig Olsson 

59 43 79 59 
53 65 05 94 

 
Olsson.stig@gmail.com 

Landpladsudvalget 
John Aabech 

 
59 44 18 32 

 
John.aabech@dadlnet.dk 

Klubhusudvalg 
Per Rasmussen 

59 43 90 61 
24 22 22 25 

 
 

Webmaster 
Frank Skibby Jensen 

  
frankskibby@gmail.com 

Klubhusudlejer 
Preben Pedersen 

 
23 20 18 83 

 

Pladsmand 
Ebbe Jensen 

 
23 93 00 04 

 

Holbæk Bådelaug 

Redaktion: billeder og artikler sendes pr. e-mail til 

 
Per Frederiksen  frederiksenper@hotmail.com  
Tlf.: 22 46 42 26          
 

Hjemmeside: www.holbaekbaadelaug.dk 
   
Næste deadline er fredag d. 16.12.2011 
Næste nummer udkommer medio januar 2012 
Oplag 150 stk.   

Nr. 29  Oktober   2011    12. årgang  

Flamingoer som naboer. Det gode skib ”Freja”, med John og Inge 
om bord, er nået til Camargue i Sydfrankrig tæt ved Middelhavet.. 

Standernedhaling 
 

Lørdag den 29. oktober 
 

Læs mere inde i bladet 



 

 

 

 

 

Standernedhaling 
 
 
 

 

 

 
Lørdag d. 29/10 kl. 16.00. 

 
Klubben er vært med en øl eller vand og lidt snacks. 

 
 

Middag kl. 17.30 
 

Menu: Kinesisk buffet. 
 
Efter maden serveres kaffe med lidt sødt, og der bliver mulighed 
for at få rørt sangermusklen og få en sving om til harmonikamu-
sik af Mogens Bækgaard.  
(Mogens arrangerer bl.a. harmonikatræffet i Jyderup) 
Alt dette for kun 80 kr. pr. kuvert. 
Der kan som sædvanlig købes drikkevarer til fornuftige priser.  
 
Bindende tilmelding i klubhuset senest lørdag d.22/10 
 

Med venlig hilsen klubhusudvalget 
 
 

  

 

 

 

Nyt fra redaktionen 
 

Ny redaktør på Maagen 
Fra dette nummer af Maagen har jeg overtaget posten som redaktør efter 
Erika, som har gjort et flot stykke arbejde i mere end ti år. TAK til Erika. 
 
Der vil ikke komme store ændringer i lay-out og indhold i forhold til tidlige-
re, men selvfølgelig vil der løbende ske en udvikling af bladet. Samtidig er 
der arbejdsprocesser, der bliver enklere, da jeg sidder i bestyrelsen og 
derfor får alle informationer direkte.  
 
 

E-Maagen, har du tilmeldt dig? 
Det er dyrt at trykke og udsende Maagen til alle medlemmer. Ca. 20 - 25 
kr. pr. blad.  
Tre årlige numre til 180 medlemmer giver en udgift på ca. 12 - 14.000 kr. 
årligt. 
Vi har derfor opfordret alle medlemmer med en e-mailadresse til at give 
denne til os, så de kan få Maagen elektronisk. 
Ca. 50 medlemmer har tilmeldt sig indtil nu. Tak for det.  
Vi forventer, at flere vil tilmelde sig fremover. Det kan gøres på: 
 

www.holbaekbaadelaug.dk 
 
Klik på: ”Tilmelding til elektronisk medlemsblad” 
 
 
På sigt arbejder vi på en ordning, hvor alle medlemmer med en e-mail 
modtager Maagen elektronisk. Det betyder, at medlemmer uden e-mail 
skal tilmelde sig papirudgaven. Mere om det senere. 
 

Venligst Per Frederiksen 



 

 

 

 

Klubhuset er blevet malet indvendig 
Preben, vores klubhusudlejer, har givet klubhuset en tiltrængt forskøn-
nelse med malerkosten. Det er vi glade for, da klubhuset er til glæde for 
alle medlemmer. 
 

 

 

Arbejdslørdag 
 
Lørdag den 8. oktober har vi igen arbejdslørdag. 
Vi starter som sædvanligt med morgenbord kl. 8.00, og mellem kl. 13.00 
og 14.00 vil der være frokost. 
Tilmeldingsliste er ophængt i klubhusets mellemgang. 
Af hensyn til arbejdets planlægning, samt indkøb af mad og drikkevarer, 
vil vi gerne have tilmelding senest 2 dage før. 
Alle medlemmer er velkomne, også de, der ikke har bådeplads. 
 
Der er også her i efteråret mange arbejdsopgaver som vi skal have ud-
ført på arbejdslørdagen. Blandt andet et bygning af et miljøhus, vedlige-
holdelse og oprydning, samt lugning af bede, klipning af beplantning, lidt 
reparationer af rødt træværk, sprøjtning af broer med algedræber. Der 
er ligeledes broarbejde på nordbroen, og der vil helt sikket komme flere 
arbejdsopgaver til, så mød op. 
 
Husk, at alle der har en bådeplads, uanset om det er fast plads eller 
låneplads, har én dags arbejdspligt om året... 
 

____________________________________ 

Nyt fra klubhusudvalget 
  

 

 

 

Fra medlemmerne 

Bådelauget i medierne 
Frank Skibby, vores webmaster, har foreslået, at Lauget bliver mere 
aktivt i medierne. For eksempel, når Trygfonden sponsorerer et flot før-
stehjælpskursus til et stort beløb. 
Bestyrelsen har ingen egentlig mediestrategi, men vi vil gerne arbejde 
videre på det. I forbindelse med overdragelsen af vores nye hjertestarter 
kontaktede vi Nordvestnyt, men de havde ingen interesse i ”historien”. 
 
Vi vil kontakte dem igen i forhold til førstehjælpskurset, da vi mener, det 
er et godt tiltag. Vi håber på mere imødekommenhed denne gang. 
 
 

Hvem vedligeholder landpladserne? 
Lad os være ærlige, vores landpladser ligger lidt forsømte hen i som-
mermånederne, når det er vandet, der trækker. Det har flere medlem-
mer bemærket, og vi har modtaget et forslag til bestyrelsen, om at vi evt. 
kan betale et eller flere medlemmer for at vedligeholde pladserne. Dette 
kunne medføre en lille ekstra udgift for pladsejerne. 
Vi har drøftet det i bestyrelsen, og vi vil foreslå, at et par medlemmer 
kan bruge deres arbejdspligt på opgaven et par gange i løbet af somme-
ren. Skulle nogen være interesseret, er I meget velkomne til at henven-
de jer til bestyrelsen. 

Bådoptagning 
 

Søndag den 30. oktober 
 
Thomas Pedersen starter bådoptagningen fra morgenstunden. 
 
Der bliver ophængt tilmeldingslister på havnen nogle dage inden. 
 
Husk at skrive jer på. 



 

 

 

 

Ophalersporet er forlænget 6 meter 
Lørdag den 17. september blev ophalersporet forlænget med 6 meter ud 
i havnebassinet. Vi havde allieret os med en professionel dykker, og en 
der kunne sit kram, så det hele gik smertefrit. 
Svend, som er daglig leder inde på jernpladsen, har foræret os jernbane-
skinnerne og nogle meget kraftige jernplader, som er svejset under skin-
nerne. Svend havde forberedt og svejset det hele sammen, et stort styk-
ke arbejde, som han havde brugt en halv dag på, plus at han kom med 
den store kran og lagde sporet ud i vandet. Det tog det meste af lørda-
gen. ”Tusind tak Svend” og også tusind tak til Ebbe, som var med hele 
dagen, og som havde gjort et meget stort forarbejde. 
 
 

Store sten er fjernet i havneindsejlingen 
Når vi nu havde en dykker her, fik vi lokket ham til at undersøge, hvad 
der lå i indsejlingen, hvor det gode skib ”Anja” grundstødte.  Det viste 
sig, at det var nogle meget store cementklodser og sten, der ragede godt 
op over havbunden. Svend, med den store maskine og grab, fik hevet 
det hele i land. Indsejlingen blev undersøgt, og hvad der var af cement-
klodser og sten blev hevet i land - og det var mange.  Vi skal selvfølgelig 
ikke sejle for tæt på stenglassiet, men nu er der et naturligt forløb. 
 
 

Førstehjælpskursus er en succes 
Fredag den 23. september starter førstehjælpskurset, som Jesper Mi-
chelsen fra kajakklubben har været primus motor på at få etableret. Je-
sper har søgt Trygfonden og fået bevilget godt 100.000 kr. til at holde 
seks kurser. Flot gået Jesper, og også til dig vil jeg takke for din store 
indsats. Til jer, der ikke har fulgt med, kan jeg fortælle, at kurset nu er 
helt booket op. Kurset er gratis og 72 personer kan deltage, fordelt på 36 
medlemmer fra hver klub. Kurset varer 6 timer med 12 personer på hvert 
kursus. 
Kurset indeholder: Hjertemassage, aflåst sideleje, kuldepåvirkning i van-
det, samt en masse andet fordelt på teori og praksis. 
 
Instruktøren er Finn Christensen, faglærer på EUC Vest, redderafdeling. 
 

Formanden har ordet 
  

 

 

 

 

Vi har fået en hjertestarter 
Sct. Georgsgilderne har foræret Bådelauget en hjertestarter. Jeg vil også 
her gennem ”Maagen” takke dem for at de betænkte os, og en stor tak til 
Kaj, fra søspejderne, som foreslog Bådelauget som modtager. 
Sct. Georgsgilderne uddelte ikke mindre end 8 hjertestartere den 30. au-
gust.  Formanden for Sct. Georgsgilderne havde inviteret Venstrebladet, 
nu ”Nordvestnyt” med ved overrækkelsen, men det var der ikke læsere i,  
fortalte de, for mig helt uforståeligt.  
Hjertestarteren skal naturligvis opsættes på et centralt sted på havnen. 
Det er et apparat, som vi håber aldrig kommer i brug, men skulle der blive 
brug for det, så er der ikke tid til at lede efter det. Derfor er det vigtigt at 
det er placeret, så alle hurtigt kan få fat i det. 
 
 

Miljø - vi skal have en affaldsplan og et nyt miljøhus 
Bådelauget er pålagt hvert 3. år at udarbejde en meget omfattende af-
faldsplan til Miljøministeriet/ Miljøstyrelsen. Dette er vi pålagt at gøre igen, 
og vi skal aflevere den senest den 15. oktober. 
 
Kravene er løbende blevet skærpet. Vi fik kringlet os uden om de skærpe-
de regler da vi i 2008 indsendte Bådelaugets affaldsplan, men denne 
gang går den ikke. Vi er nødt til at stramme op nogle steder. Vi skal derfor 
lave et miljøhus for at vi kan opfylde miljøkravene. Dette er sat på pro-
grammet til arbejdslørdagen den 8. september. 
Jeg har købt et meget billigt færdiglavet tag på 3 x 3 meter til miljøhuset. 
Der er blevet fjernet buske og træer, samt begyndt opgravning, der hvor 
huset skal være ved siden af værkstedet. Her i skrivende stund håber jeg, 
at bunden er støbt inden arbejdslørdagen, således at det udelukkende er 
opsætningsarbejde, der skal udføres på arbejdslørdagen. 
Brugen af huset og de øvrige miljøtiltag, som vil komme, vil jeg senere 
komme ind på, når vi har en godkendt affaldsplan fra miljøstyrelsen. 
 

Med venlig sejlerhilsen  
 

John just - formand 


