Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn den 23. august 2011.
Til stede: Søren, Elvin, Torben, Thorkild, Stefan og Palle
Afbud fra Poul
Herudover deltog Havnefogeden og revisor John Schantz.
Dagsorden:
1. Siden sidst.
Thorkild gennemgik ny kontrakt for havnefoged.
2. Seneste opgørelse fra Benthe.
Havnefoged undersøger advokatregning konto 3566 på beløb kr. 6722,22.
Regnskabet efter de 7 første mdr. ser meget fornuftigt ud – opgørelsen er pr.
3/8 – 2011.
3. Udvidelse af den gamle havn – herunder 10 års budgetter.
Bliver et fast punkt til bestyrelsesmøder fremover med orientering omkring
den nye havn. Bestyrelsen vil bede havneudvalget om forslag til et projekt
indeholdende prisoplæg. Herefter vil bestyrelsen tage initiativ i forhold til
projektet og prisen. Langtidsbudgetter udarbejdes herefter.
4. Budget 2012.
Budgetudvalg: Havnefoged, Poul, Palle, Torben og Thorkild.
Oplæg til budgetudvalget med ønsker fra bestyrelsen senest den 20/10.
5. Mødet med Lykke Kristensen – hvordan gik det?
Resultatet er brugbare tegninger, og Hou Lystbådehavn betaler 29.000 kr.,
som er betalt. Der blev et afslag på 7.000 kr.
6. Vagtværn
Der er møde med G4S torsdag den 25/8, hvor Havnefoged og formand
deltager. Herefter tages der stilling på næste bestyrelsesmøde.
7. Havnefogedens punkter.
a) Hvordan er sommeren gået
Sommeren har gået godt – rigtig mange positive gæster, som har rost
havnen meget – gode sommerarrangementer, hvor vejret har drillet noget.
Der mangler ca. 200 gæstesejlere. Altid et problem med at få skiftet til
GRØN på pladserne.

b) Lejekontrakt + brev jolleskure
Havnefogeden gennemgik kontrakt og brev, som blev accepteret af
bestyrelsen. Lejekontrakten kan opsiges med varsel på 3 mdr.
c) Parkeringsforhold.
Der opsættes et skilt, hvor andelshavere gøres opmærksom på, at der i
solidaritetens navn ikke må lukkes ”gæste” biler ind på havneområdet efter
bommen.
d) Vinteropbevaring på land.
Der opkræves 500 kr. som det har kostet indtil nu.
e) Kajakstævne
Første weekend i september med ca. 400 mennesker på havnen.
f) Per Kliver
Graver ud for Egmont Højskolen. Alt læsses i containere, så kajen holdes
ren.

8. De næste bestyrelsesmøder.
Møde i budgetudvalget 1. november kl. 19.00 på havnefogedens kontor.
Møde i bestyrelsen – alle dage kl. 19.00: 4. oktober, 14. november, 24. januar
6. marts.
Julefrokost den 15. december med bestyrelsesmøde kl. 17.30.
9. Eventuelt.
Ref. Palle Jensen

