Til Hou Lystbådehavns bestyrelse!
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23. august 2016.
Til stede: Hele bestyrelsen, begge suppleanter samt Revisor og Havnefoged.

Dagsorden:
1. Havnefogedens punkter:
a). Sommerens gang på havnen – herunder antal gæstesejlere og deres
tilfredshed med opholdet i Hou Havn.
Der har været 2383 gæstesejlere til d.d. 2153 på samme tid sidste år. Alle har
udtrykt stor tilfredshed med at være gæst i havnen.
b). Strøm på rallejet?
Havnefogeden henvender sig til Hou Fællesforum for at få lukket vejen, så
der kan trækkes strøm til rallejet.
c). Pæle.
Havnefogeden har købt 10 nye pæle. Hvis der skal bruges yderligere pæle, så
har Havnefogeden mandat til at købe flere. Punktet omkring pæle tages op på
næste bestyrelsesmøde.
2. Balance 1. januar til 30 juni 2016 v). Schantz.
Balancen ser fornuftig ud. Det ser ud til at budgettet kan holde,
3. Kontraktunderskrivning med kommunen.
Søren orienterede, og den nye kontrakt er underskrevet.
4. Rødt/grønt skilt.
Punktet tages op igen efter debatten på den ekstraordinære generalforsamling.
En enig bestyrelse holder fast i den beslutning, der er taget.
5. Indkøb af brugte cykler, som kan lånes af gæstesejlere. v). Erik.
Bestyrelsen synes, det er en god ide! Erik er tovholder på projektet.
6. Alt vedr. bådoptagning – se ref. 21/6 – v). Søren
Der er bestilt optagning ved vognmanden. Erik spørger seniorsejlerne, om de vil være
behjælpelige.

7. Thorkilds udtræden af bestyrelsen – herunder konstituering af bestyrelsen.
Thorkild er nu trådt ud af bestyrelsen p.g.a. travlhed, og 1. suppleant Christian Rohde
indtræder som bestyrelsesmedlem og kasserer.
8. Deltagelse i samarbejdet med Odder Kommune efter Thorkild udtræden af
bestyrelsen.
Der er et nyt møde med kommunen onsdag den 31. august kl. 14.00. Poul, Søren og
Torben deltager i mødet. På mødet drøftes fondsansøgning. Her er det vigtigt, at der
gøres opmærksom på, at man står fast på projektet omkring den gamle havn, og at
der bliver lavet en ny lokalplan.
9. Annonce i Bådnyt?
Havnefogeden og Søren arbejder videre med annoncen. Poul og Palle arbejder med en
folder om Hou Havn.
10. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde er den 20/9 kl. 19.00.
Ref.
Palle Jensen

