
	

	

Holbæk Marina bestyrelsesreferat   

Dato: Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 19.00 – 22.00 

Bestyrelsen:  
Personalet: 
Orlov:                    
Afbud:  

Henrik, Jens, Peter, Helge, Hans, Michael 
Thomas, Ellen 
 
Michael, Jens 

	

Punkt:  Beskrivelse:  Ansvarlig 

1.  Administrative punkter: 

1.1 Underskrift af diverse dokumenter 

2. Input personale: 

2.1 Arbejdsbelastning Det går godt. 
 
Personelt planlægger et førstehjælpskursus 
(som bla. skal bruges til prammen), og der 
kan umiddelbar være op til 16 mand, og vi 
vil gerne fylde op. Thomas undersøge mere 
specifikt hvad der kan tilbydes. 
 
 

 

2.2 Skader efter storm og  
      højvande 

Et par pæle er knækket, noget af 
indsejlingen er faldet fra hinanden, bro 10 
har fået lidt problemer med strømmen, og 
lidt strøm på Østmolen er også beskadiget, 
samt et par beslag på Bro 0 

 

2.3 Forårsklargøring af  
      marinaen 

Der er Broformands møde torsdag d. 17 
februar. 

 

2.4 Tour De France og power  
      boat 2022 

Københavns politi kommer til at stå for 
sikkerheden.  

 

2.5 Åbningstider Nye åbningstider er aftalt, og vil blive 
offentligt på vores hjemmeside. 

 

3. Bro og maskiner 

3.1 El på Øst mole Vi har lovning på snarelig opmåling  

3.2 Vandmålere på broer og  
      landpladser 

Målere er indkøbt og klar til montering  

3.3 Nye regler for brug af el Reglementet er næsten klart og vil blive 
lagt på hjemmesiden så snart det er helt 
færdigt. 

 



	

	

4. Lokale og planudvalg 

4.1 Vinterbadeklubben 
     (adgang gennem bom)  

Vinterbadeklubbens medlemmer vil i 
sommerperioden holde på Landpladserne, 
de må ikke parkere på parkeringspladserne 
langs Østmolen. 

 

4.2 Håndtering af nyt  
     låsesystem (klubberne)  

Ét kort per Indskyderbevis, samt max. 2 
ekstra kort kan tilknyttet den individuelle 
bådplads (Max 3 i alt) 

 

4.3 Trailerbåd med mast Vil blive placeret ved Vej 7 på vej ud til 
Østmolen. (Kun i sommerperiode samt kun 
kortvarige ophold. Der vil blive lavet et 
regelsæt til bådejere.  

Kontoret 

5. IT 

5.1 Nyt havnesystem Er under opbygning. BEAS vil oplyse i 
hvilken rækkefølge det bygges op. 

  

5.2 Nyt økonomisystem Vi afventer economic omkring 
eksport/import af data fra gamle systemer 
til det nye system  

 

5.3 Web Kamera Flere bådejere har spurgt til om HM kan 
opsætte webkamera som kigger ud over 
vandpladserne, med online billeder på 
vores hjemmeside.  

 

6. Økonomi 

6.1 Årsregnskab til revisor Det går fint.  

6.2 Årsfakturering Faktureringen køres torsdag denne uge.  

6.3 Budgetopfølgning Budget følges fint  

7. Personale 

7.1 Personale   

7.2 MUS-samtaler Ikke noget nyt her  

8. Øvrigt 

8.1 Uvildige til bestyrelsen   

8.2 Havneforsamling Dato for Havneforsamling er sat til tirsdag 
d. 26 april 2022 

 

9. Kommende møder 

9.1 Næste bestyrelsesmøde: 9 marts 2022 
 

	


