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Holbæk Bådelaug 
 

Det er tid at tænke på havnepladser og kabiner, samt andre æn-

dringer. 

 

Først og fremmest vil bestyrelsen bede alle medlemmer, der 

endnu ikke har givet deres mailadresse, om, at skrive adres-

sen på slippen her og lægge sedlen i postkassen på havnen, 

eller maile den til formanden på frederiksenper@hotmail.com 

 

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 ne-

denstående skal indsende slippen. 

Alle tidligere anmodninger annulleres herved, det gælder alle for-

mer for henvendelser. 

 

Det er vigtigt, hvis ikke du har fast bådeplads i havnen, hytte, kabi-

ne eller lign., og ønsker at komme i betragtning ved uddeling af le-

dige pladser, hytter, kabiner, at du kommer slippen i postkassen 

ved klubhuset, sender den til formanden eller afleverer den på ge-

neralforsamlingen.  

Slippen skal være havneudvalget i hænde senest 1. marts 

2014. 

Uddeling af pladser og andre ændringer foregår i april måned.  

 

 

Slip 2014 
 

Undertegnede medlem nr._________(Skal altid påføres)           

Dato________________ 

E. mail adresse:  

 

__________________________________________________ 

 

Navn:_______________________________  

 

Adresse________________________________________ 

 

Telefon nr.___________                 Mobil____________  

 

Underskrift ____________________________________ 

 

(  )  Meddeler adresseændring i.h.t. ovenstående adresse 

(  ) Ønsker bådeplads til jolle 

(  ) Ønsker bådeplads. Båden måler lgd._______ br.______ dybde._______ 

(  ) motorbåd. (  ) sejlbåd 

(  ) Ønsker loftkabine 

(  ) Ønsker ¼ fiskehytte 

(  ) Ønsker grejboks til fiskeudstyr - betales med engangsbeløb og forudsæt-

ter aktivt fiskeri 

(  ) Ønsker ansvarsforsikring _________ (Det er et ufravigeligt krav, at alle 

både er ansvarsforsikret) 

(  ) Min båd kommer ikke i vandet før: _________ (Der henvises til Bådelau-

gets love og vedtægter) 

(  ) Min båd kommer ikke i vandet i år. (Her henvises til Bådelaugets love og 

vedtægter) 

(  ) Ønsker at opsige mit medlemskab  

(  ) Ønsker at opsige min kabine 

(  ) Ønsker at opsige min grejboks 

(  ) Ønsker at opsige min bådeplads nr. _________ 

(  ) Andet 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 


