Referat af bestyrelsesmøde – Hou Lystbådehavn fredag den 6. december 2013.
Til stede:
Fra bestyrelsen: Torben, Søren, Stefan, Poul, Elvin og Palle – afbud fra Thorkild.
Suppleanter: Christian og Ryan.
Herudover deltog Havnefoged og Revisor.

1. Siden sidst
Søren, Ryan og Havnefoged har været på FLID – messe. Det var en rigtig god
dag. Der var 41 leverandører til stede på messen.
Havnefogeden orienterede om problemer på havnen i forbindelse med stormen
”Bodil”. Heldigvis ser det nu ud til, at der ikke er sket noget med tankanlægget,
men der er sket skader i el skabene og øvrige elinstallationer, som skal
udbedres.
2. Orientering om møde afholdt med banken den 2. december.
Thorkild, Torben og Havnefogeden har haft et møde med Anders Nonboe fra
Djurslands Bank. Det var et meget positivt møde med gode udmeldinger
omkring kassekreditten. Den skal ikke sættes ned – tværtimod vil den kunne
forhøjes, hvis der skal ønskes udført ekstraordinære foranstaltninger.
3. Budget 2014 – oplæg og forhåbentlig godkendelse.
Havnefogeden gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt som et
foreløbigt budget for 2014. Det endelige budget vedtages i bestyrelsen før
generalforsamlingen, når det endelige regnskab for 2013 forelægger.
Der vil senere blive lavet et likviditetsbudget v) Schantz, Torben og Thorkild.
Schantz indkalder til første møde i gruppen, når han er klar til det.
4. Det nye byggeri på havnen - opfølgning på mødet på Egmont Højskolen den
12/11.
Det nye byggeri bliver ikke behandlet at det gamle byråd, men overgår til det
nye, hvor der endelig tages stilling, og hvor der laves en ny lokalplan, når der
forhåbentlig kommer en bygherre.
Hou Lystbådehavn er i princippet positiv overfor projektet, som det blev
præsenteret på mødet den 12/11.
Bestyrelsen synes, at det er en god ide med en Café ved /i klubhuset. Der skal
arbejdes videre med dette, når det ny havneprojekt går i gang. En cafè ved
klubhuset behøver nødvendigvis hænge sammen med det nye projekt.

5. Nye stativer på havnen – opfølgning fra 22/10.
Christian og Søren arbejder videre, således at bestyrelsen kom komme med et
oplæg til generalforsamlingen.
6. Havnefogedens punkter.
Havnefogeden planter nye træer, som erstatning for væltede træer den 28.
oktober.
7. Aftale forårets møder frem til sommerferien.
Der afholdes bestyrelsesmøde den 3. tirsdag hver måned i foråret 2014: 21/1 –
18/2 – 18/3 – 15/4 – 20/5 – 17/6.
8. Eventuelt.
Søren orienterede om brev til Odder Kommune omkring ”Fremtidig
vedligeholdelse af det samlede havneareal i Hou – Færgehavn og
Lystbådehavn”. Søren sender brevet til kommunen hurtigst muligt – ’
Elvin orienterede om, at han givetvis fortsat vil være udpeget af det nye
byråd, som repræsentant i Hou Lystbådehavns bestyrelse.

Ref.
Palle Jensen

