Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn tirsdag den 19. august 2014.
Til stede:
Fra bestyrelsen: Søren, Stefan, Torben, Thorkild, Poul og Palle
Afbud fra Elvin.
Herudover deltog Havnefogeden, revisor og suppleanter.
Dagsorden:
1. Sommerens forløb på lystbådehavnen (v. havnefogeden).
a. Besøg af gæstesejlere
En forrygende sommer – til dato 381 gæstesejlere flere end sidste år ved
denne tid. Det kniber med gæstepladser.
b. Arbejdsfordelingen over sommeren.
Det gik fint med Gunner 1 uge og Jens 2 uger.
c. Tilfredshed ved besøg på havnen.
Gæsterne rigtig godt tilfredse med havnen. 
d. Salg af havnepladser.
Det går over forventning med salg af pladser. Der er solgt pladser, hvor man
først får brugsretten til næste år. Der er ikke salg i A-pladser.
Det overvejes, at lave disse pladser om.

2. Havnefogedens punkter.
Renovering af kaj i gl. havn.
Den masterplan, der én gang er lavet, følges. Hvis der foretages væsentlige
ændringer, indkaldes den oprindelige havnegruppe.
Renovering afventer det kommende samarbejde med kommunen.
Kontakt til kommunen igen, vedrørende gl. toiletbygning.
Søren forfatter et brev til lederen af vej og park.
Ansøgning om brug af sydlige græsareal til autocampere.
Havnefoged og Palle laver et udkast til en ansøgning om et års dispensation til
at have autocampere på dette område af havnen.
Brev til lejere inden sæsonstart.
Udkastet blev vedtaget og sendes ud ved havnefogeden
.

Der har igen været tyveri på havnen af påhængsmotorer.*
Der udsendes faktura til fastboende i havnen.
Søren og evt. Havnefogeden deltager i HMI´s jubilæum fredag den 22/8.
Havnefogeden arbejder på at opsætte informationsskærme.

3. Efterladte både (v. havnefoged og Søren – se ref. Fra 17/6).
De 2 både er gjort rene og den ene er blevet flyttet.
4. Balance pr. 1. august (v. Schantz).
Balance for perioden 1/1 – 18/8 2014 blev fremlagt.
Schantz mener at årsresultatet vil blive en anelse bedre end budgetteret.
5. Eventuelt.
Der var intet under eventuelt.

Ref. Palle Jensen

