
 

Referat Bestyrelsensmøde 
Holbæk Bådelaug 
 15. Juni 2015 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsordenen af sidste møde og gennemgang af referat fra sidste 

møde OK 
2. Økonomi  

kr. 598.753,12 - snak om hvorvidt kontingent er momsfrit? Vi fratrækker moms på indkøb. 
Medlemmer: 161 

3. Nyt fra formanden og udvalgene.  
Jørgen Brøchner og Eivind Nielsen er "gået fra borde". 
Formanden 
Nyt fra Pers tur med havnegruppen, tiltag og planer. Tur til KBH bla vandkulturhus, 
friluftsbad på Islands Brygge med 160000 besøgende om året, Amager Strandpark, 
Copenhagen Streetfood (ved Chr. Havn),  
Cable Park. Det ser ud til at det er gået op for folkene vag det, at der kommer is på fjorden 
en gang i mellem! Offentligt møde den 20/8. 
Der er stor interesse, da der skal gøres noget ved området hernede 
Landplads 
Arbejdslørdag status og evt opgaver der mangler. Det gik rigtig godt. Ca 40 fremmødte. Lidt 
uro omkring spisetid, da nogle mente de skulle spise før arbejdet var færdigt. 
Klubhus.  
Kommende arrangementer, Skt. Hans aften. Klubhuset er udlejet dagen efter.  
Renovering af stole. 30 sæder og 20 rygge er bestilt.  
 

4. Ombygning, hvilke medlemmer vil deltage? Per har en liste. Hvordan er reglerne omk. 
Forsegling af brusebad mv. VVS? TP kontakter VVS. Per kontakter elinstallatør. 
Hvordan sætter vi igang i efteråret? Møde i beg af september. Byggestart 1/11. Slut inden 
den 1/2-16 

5. Maagen  
Næste nummer indlæg og deadline 10.10.15 - ikke en heldig dag.  Maagen skal ud inden 
arbejdslørdag.  

6. Havneudvalg status på pladser. Intet nyt. Alt optaget! Der mangler gule skilte på trailere 
mv.  
Ebbe mangler standerne 
 

7. Evt.  
Fiskeriforeningen afholder "børnedag" den 8/7-15. Der kommer telt op på grunden her. 
Torben Hansen har søgt TrygFonden om en ny hjertestarter. Der er landpladserne, hvor 
græsset trænger alvorligt til at blive slået.  
 
 
Ref. Torben Præst 

 


