Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn den 20. august 2013.
Til stede:
Fra bestyrelsen: Søren, Poul, Stefan, Torben, Elvin, Palle
Afbud: Thorkild
Begge suppleanter Chistian Rothe og Ryan Moric deltog
Herud deltog revisor John Schantz og Havnefogeden,

Dagsorden:
1. Havnefogeden fortæller om sommeren på Hou Lystbådehavn – herunder besøg
af gæstesejlere.
Store problemer med Cash Loader. Der har til d.d. været ca. 2100
gæstesejlere. Der har været fantastiske tilbagemeldinger fra gæstesejlere –
de elsker simpelthen Hou Lystbådeavn. Gunner har sagt fra som erstatning for
Havnefogeden om sommeren, fordi der var problemer med Cash Loaderen.
Havnen er totalt udsolgt/udlejet bortset fra 2 store pladser.
2. Oplæg til mødet med byrådet den 26. august – v) Søren, Poul og Palle
Efter oplæg debat om oplægget og gode ideer.
Fokus på tanker og forslag for fremtidig samarbejde mellem Hou Lystbådehavn
og Odder Kommune.
3. Balancen pr. 31. juli (John Schantz).
John Schantz gennemgik balancen. Vi skal være opmærksomme på
kassekreditten, såfremt at det budgetterede underskud på 139.000 kr.
realiseres.
4. Båd på land og salg af pladser – oplæg v) havnefoged og Stefan.
Vedtaget som beskrevet i brev fra havnefogeden –
5. Jens Kjellows oplæg i forbindelse med helhedsplan for Hou Havn.
Bestyrelsen har noteret sig de gode forslag fra Jens Kjellow. De vil indgå i det
kommende samarbejde mellem Hou Lystbådehavn og Odder Kommune.

6. Oplæg til investering af nye stabelbare stativer – oplæg v) Søren og Christian.

Tages op på et senere møde. Søren og Christian tager selv initiativ til, hvornår
det tages op på et bestyrelsesmøde.
7. Havnefogedens punkter.
Problem med røde og grønne skilte. Det koster havnen mange penge i
ferietiden. Havnefogeden har gjort opmærksom på det på hjemmesiden og sat
opfordringers skilte op på broen. Når der tegner sig et ”billede” af synderne,
sendes et brev fra bestyrelsen underskrevet af formanden, hvor der gøres
opmærksom på, at havnereglementet ikke overholdes.
8. Eventuelt
Servicebroen bruges til gæstesejlede og gangbesværede med tilladelse fra
havnefogeden – ellers kan man kun lægge til i højst 30 minutter.
Havnefogeden fastsætter prisen på benzin og diesel.
Vandhundene er netop startet og er faldet godt til på havnen.
Næste bestyrelsesmøde er 17/9 – 2013.
Herefter følger 15/10 – 19/11 – 6/12.

Ref Palle Jensen

