
	

	

Holbæk Marina bestyrelsesreferat   

Dato: onsdag d.13. oktober 2021 kl. 19.00 – 22.00 

Bestyrelsen:  
Personalet: 
Orlov:                    
Afbud:  

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

	

Punkt:  Beskrivelse:  Ansvarlig 

1.  Administrative punkter: 

1.1 Underskrift af diverse dokumenter 

2. Input personale: 

2.1 Arbejdsbelastning Ellen er sygemeldt  

2.2 Bådoptagning Bådoptagning er i fuld gang, og der 
køres med begge kraner. 

 

2.3 Bognæsbro nedtagning Arbejdshold uge 44 tager broen ned.  

2.4 Jollebro Øst nedtagning Vi lader broen ligge så længe som 
vejret tillader det 

 

2.5 Badebro nedtagning   

3. Bro og maskiner 

3.1 El på Øst mole Vi har fået tilbud på at ”skyde kabel 
ned” (styret underboring) 340kr. pr. 
meter.  

 

3.2 Vandmålere på broer og  
      landpladser 

Intet nyt her  

3.3 Søfartsstyrelsen  Ellen2+3 har fået nyt midlertidig 
fartområde frem til 31/12, hvor vi 
forventer at få endelig farttilladelse. 

Henrik 

4. Lokale og planudvalg 

4.1 Vinterbadeklubben  Intet nyt her  

4.2 Nye Lamper på veje og   
      pladser 

Vi kigger på nyt lys på Stamvejen (som 
i dag ikke har ret meget lys) 

 

5. IT 



	

	

5.1 Nyt havnesystem Henrik lavede en kort demonstration  Henrik  

5.2 Nyt økonomisystem Henrik lavede en kort demonstration  

5.3 Nyt låsesystem Alle brugere skal være oprettet i 
Havnesystemet for at kunne starte 
brugen af det nye låsesystem 

 

6. Økonomi 

6.1 Budgetopfølgning Intet ny her  

6.2 Takstblad for 2022 Opstart snak om prisniveau. 
Materiale priser er steget på landsplan 
og der forventes en stigning af priserne 
i takstblad som relaterer sig til dette 

Svend / kontor 

7. Personale 

7.1 Personale Opdatering Henrik 

7.2 Ansættelse af ekstra 
kontorpersonale  

Stillingsbeskrivelse er lavet, og 
godkendt med ganske få rettelse 

Henrik /      Svend 

7.3 Arbejdsmiljø på Holbæk 
Marina og ”Ellen II / Ellen III” 

Bestyrelsen overvejer at få en ekstern 
rådgiver ind til et forløb, for at få nogle 
nye værktøjer til forbedring af 
arbejdsmiljøet 

Henrik 

8. Øvrigt 

   

9.1 Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 9 november 2021 
 

	

	

	

	

	

	


