
Bestyrelsesmøde Holbæk Bådelaug 
2. marts 2015. 
 
Referat: Torben Præst 
 

1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. 
 

2. Økonomi v. Torben – Balance 02.03.15 – kr. 427.818,59 
Slæbested Årskort kr. 500,- - enkelttur kr. 50,- 

  
3. Nyt fra formanden og udvalgene: 

Formanden: 
Nyt fra møde den 26. januar ang. havneudvikling. 
Meget fint møde. Vi er med i alle planer! – vi er et rekreativt område. Kanalen er stadig 
med i planerne. Der er tale om at lægge skøjtebanen her ved siden af til vinter. 
Midlertidige forslag om oprydning og forskønnelse. Der arbejdes med planer på 
længere sigt. Bi får ikke så mange gæstesejlere pga. at vi ligger i bunden af Isefjorden. 
Der tales stadig om flydebroer oma. 
Høring om Cable Park den 11. marts i vores Klubhus. 
 
Frank stopper som webmaster næste år! 
Har vi en idé om, hvem der kan afløse? 

 
Nyt fra kranudvalget. 
Ny motor med kædehejs. Det bliver lavet ordentligt. Til gengæld bliver det noget 
dyrere end forudsat. Nok godt kr. 20.000,- Max. Belastning bliver 250 kg. 
Nyt loft: kr. 25.000,- 
 
Landplads: intet 
 
Klubhus: 
Oplæg vedtaget – nedsættelse af arbejdsgruppe og plan for arbejdet. 
Hvem kan styre arbejdsgruppen? 
Per skriver et oplæg i Maagen med en liste, hvor man kan melde sig. 

 
Maagen: 
Næste nummer og deadline 27/3 
 
Havneudvalg 
Status på ønsker for 2015 
Per sætter en liste over medlemmernes ønsker uden navne, men med medlemsnumre 
på hjemmesiden. 
 

4. Status på Generalforsamlingen 
Vedtægter med de seneste ændringer er lagt på vores hjemmeside. 
 
 



5. Årsplan: 
Bestyrelsesmøder: 7/4 - 4/5 – 15/6 – 24/8 – 14/9 – 26/10 – 16/11 – 14/12 – 11/1 
Arbejdslørdag: 9/5 
Søsætning den 19/4 
Standerhejsning den 26/4 
Sankt Hans den 23/6 grillen tændes i god tid. 
Arbejdslørdag den 3/10 
Bådoptagning den ??? 
Standerhaling den 31/10 
Generalforsamling den 7/2 2016 
 
KLUBHUSET LUKKER FOR UDLEJNING DEN 1/11 – TOILET ????? 
 

6. Evt 
 

 
 


