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Formanden har ordet

De næste par år – udgifter og opgaver

2014 bød på endnu en rigtig god sommer. Jeg håber, at I alle har nydt godt af vejret
og vandet. Det var en fornøjelse at komme hjem fra sommertur og opleve, at vores
Bådelaug var i fin stand, og at vi havde haft godt besøg udefra.

I bestyrelsen har vi lavet et overslag over, hvad vi skal afsætte midler til i løbet af
de næste par år. Klubhuset vil blive en større post, men vi skal også afse midler
til udbedringer på vores andre bygninger, ekstra materiel til pladsmanden og forskellige arbejdsredskaber m.m.

Ny bro

Vi mener, at vi har et sundt budget på omkostningerne, så der også fremover vil
være dækning for vores udgifter og sikkerhed mod noget uforudset.

Den gamle bro ved kajakklubben er fjernet. I stedet er der opsat en ny og længere
bro. Broen er fælles for alle havnens brugere, og vi har alle været med til at betale
den. Den er et resultat af et godt samarbejde imellem os foreninger på havnen, og
dermed skulle problemet med trængsel ved bro og slæbested være løst.

Venteliste
Vores Bådelaug er efterspurgt. Vi regner for tiden med, at der er mindst to års
ventetid på en plads.

Klubhuset skal bygges om – vi har brug for din hjælp
I bestyrelsen arbejder vi på at bygge klubhuset om, så køkken og bad bliver adskilt og
gjort endnu bedre end nu. Efter tyve års brug er det ved at være slidt og utidssvarende.
Vi forventer, at arbejdet kan påbegyndes i efteråret 2015. Vi får brug for alle jer medlemmer, som kan byde ind med en arbejdsindsats med håndværk, tegninger, nedrivning med mere.
Det er en rigtig god opgave, der giver os endnu bedre forhold omkring klubhuset, der
er så vigtigt for vores gode arrangementer.
Vil du gerne deltage? Så henvend dig til mig. Vi starter planlægningen i løbet af dette
efterår.

Skilte på broerne
Vi har fået skilte på bådpladserne, der markerer fri eller optaget samt pladsens bredde. Det gør det lettere for gæstesejlere at finde plads.
Brug dem gerne – det gør det lettere for besøgende både.

Arbejdspligt
Er du det mindste i tvivl, om du har opfyldt din arbejdspligt for i år, så mød op til
arbejdslørdag den 4. oktober klokken 8.00.
Kan du ikke det, så må du gerne henvende dig til bestyrelsen, så vi kan aftale
andre opgaver inden sæsonen slutter. HUSK: plads og pligt følges ad.

Med ønsket om et godt efterår til alle
Per Frederiksen – formand

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug
Mandag d. 25. august 2014 kl. 19.00

Det sker i klubhuset:
Lørdag d. 4 oktober er der arbejdsdag på havnen.
Derfor er klubhusudvalget klar med morgenbord kl. 8.
Når dagens hårde slid er overstået, har vi en god frokost klar i
klubhuset.

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
Godkendt
2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien. Balance 4.august 2014: kr. 409.846,96

Lørdag d. 25 oktober er der Standerhaling.

Medlemstal. 172 – heraf 2 æresmedlemmer – 9 er udmeldt -18 nye medlemmer i
år.
3) Nyt fra formanden og udvalgene

Kl. 17 efter Standerhalingen er der festmiddag i klubhuset.

Opdatering på sommerens aktiviteter: løst og fast.
Formanden:

Den består af:

Ny bro ved slæbestedet – er medlemmerne orienteret om vilkårene?



Kalvefilet, serveret med årstidens friske grøntsager, bagt kartoffel
med krydder smør samt hjemmelavet sauce bearnaise



Som dessert serveres is.

Hvad gør vi med den gamle flydebro? - Sættes til salg? Vi snakker med kajakklubben.



Efter middagen: kaffe og småkager og lidt sødt.

Samarbejde om havnens udvikling – seneste nyt.

Meld dig og din bedre halvdel til på listen der hænger i gangen
I klubhuset inden d. 20 oktober, så vi sammen kan få en hyggelig
aften, og høre hvordan sejler sæsonen er gået for andre medlemmer

Broen er fælles mellem Bådelauget og Kajakklubben.

Forslag fra Niels Bo og andre om et badeland på opfyldsområdet vest for Bådelauget. Der er også ønske om temmelig mange P-pladser?? Der er ligeledes forslag om at muslingebådene skal ligge lige ved biografen??
Per har planerne, hvis nogle skulle være interesserede.

Alt dette for kr. 100.
Søndag d. 26 oktober
er der bådeoptagning.
I slyngelstuen laver klubhusudvalget kaffe og te med et
stykke Morgenbrød.

Nye medlemmer med 2 kajakker – orientering om aftalen. Midlertidigt kan der
ligge et par kajakker i masteskuret – på lidt længere sigt kan de hænge på et af
surf skurene.
Opgaver og prioritering af midler de kommende (5) år. Skal vi budgettere på længere sigt?
Først og fremmest ombygning af køkken- og badefaciliteter i klubhuset.
Lukker for udlejning i nov. – dec. – jan. 15/16

Udvalg: Per og Jens mødes inden udgangen af november. Foreløbig beløbsramme: kr. 300.000,-

Havneudvalg:
Status på, hvilke både, der har fået plads over sommeren. - Ingen.

Tag på slæbested/værksted. Foreløbig beløbsramme: kr. 50.000,-

Der er dog en der er kommet ind på låneplads.

Donkraft: Ebbe kigger

Venteliste – og både, der ønsker anden plads. Der har været rokeringer.

Hækklipper: 4.000,- købes NU!

”Freja” – stor træbåd på land. Hvordan får vi den søsat? Frist til 1/10-14

Landplads:

Søsættes i trafikhavnen!

Kommende opgaver til arbejdslørdag:
Maling af klubhus – hus og vinduer –

4) Kan et medlem grundet sygdom overlade sit medlemskab til ægtefælle med
bevarelse af anciennitet?

Male stolper

Nej, men vi behandler folk anstændigt, så der findes en løsning.

Rense tagrender

5) Køleskabe i værkstedet.

Klippe hæk

Skal fjernes – nu!

Brænde

6) Evt.

Tømme miljø-rum.

Rygning i værksted!

Beskæring ved og i masteskur

Sejlads i spirituspåvirket tilstand!

Stenpille ved hjørne af klubhus

Benyttelse af slæbested – årskort - medlemskab.

ref. Torben Præst

Andre opgaver.
Medlemmer, der stadig har pligter og medlemmer med aftale.

Kalender

Formanden følger op på de, der mangler opgaver/indsats.

Bestyrelsesmøder:

Klubhus:

29/9 – 3/11 – 8/12 (2014) - 5/1 (2015)

Lidt problemer vedr. Foreninger der vil leje klubhuset. Der er kun medlemmer
der kan leje klubhuset i Holbæk Bådelaug.

Arbejdslørdag efterår:
Standerhaling:

Kommende arrangementer:

Bådoptagning:

Standerhaling 25/10-14

Generalforsamling

04/10 kl. 8:00 – 13:00
25/10 kl. 16:00 med efterfølgende middag
26/10 fra morgenstunden.
Skriv dig på opslaget ved værkstedet.
01/02 - 2015

Bådoptag 26/10-14 – kaffe mv. i klubhuset.
DFU vil gerne komme og fortælle – Per laver aftale
Ombygning – se under punktet Formanden

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

