Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hou Lystbådehavn den 28/6 – 2016

1. Valg af dirigent.
Advokat Claus Bonde Mikkelsen blev valgt.
2. Generalforsamlingens godkendelse af ny kontrakt mellem Odder Kommune og
Hou Lystbådehavn.
Lystbådehavnens formand Søren Nørgaard indledte og gennemgik
konsekvenserne/fordelene ved at stemme for den nye kontrakt, og afsluttede
med at anbefale andelshaverne at stemme ”ja”.
Kurt Christensen spurgte om, hvorfor de 4 pladser til fonden for Egmont
Højskolen, som havnen stiller til rådighed, er indskrevet i den nye kontrakt.
Søren Nørgaard svarede, at det blot er en videreførelse fra den gamle
kontrakt, idet fokus i den nye kontrakt har være på et samarbejde med
kommunen om den videre udvikling i havnen og en forlængelse af kontrakten.
Der blev spurgt om pladsernes værdi vil blive forringet, hvis kommunen kvit og
frit overtager havnen i 2066. Bestyrelsens svar var, at den skønnede, at
pladserne vil forøge deres værdi ved en forlængelse, som oven i købet giver
mulighed for yderligere forlængelse.
Herefter blev den nye kontrakt sendt til afstemning:
45 andelshavere stemte for den nye kontrakt.
1 andelshaver stemte imod.
Ingen undlod at stemme.
Hermed blev den nye kontrakt vedtaget.

3. Eventuelt.
Søren Nørgaard redegjorde for, at om rokering af både i fremtiden ikke er på
plads endnu.

Debat om grønt og rødt skilt opstod. Mange mente, at man skal gå tilbage til
den gamle ordning, hvor skiltet står på rødt, når man ligger på sin egen plads.
Til gengæld skulle der så konsekvent falde bøder til de andelshavere, som ikke
stiller skiltet på grøn, når de overnatter i fremmed havn. Bestyrelsen lyttede,
og punktet vil blive optaget på dagsordenen til bestyrelsesmødet i august.
Inden da vil der ikke blive givet bøder.
Der blev stillet spørgsmål vedr. oplysning til gæstesejlerne om pladsernes
bredde. Dette punkt tages op på bestyrelsesmødet i august.
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