Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn den 18/2 – 2014.
Til stede:
Fra bestyrelsen: Stefan, Søren, Thorkild, Poul, Torben og Palle.
Afbud: Elvin.
Herudover deltog de 2 suppleanter samt havnefogeden og revisor.
Dagsorden:
1. Siden sidst.
Påkørsel af P-bom. Skadesvolder, har betalt for udbedring.
Havnefogeden og formanden var til stede ved borgmesterskiftet, hvor den nye
borgmester fik et maleri.
Kommunen har kvitteret for modtagelse af vores forslag til besættelse af
havnefogedens job i forbindelse med at Søren går på pension.
2. Indsigelse mod plan for Hou Havn.
Deadline er den 19/3.
Hou Lystbådehavn vil påtale følgende punkter:
1. Bedre tilkørselsforhold til honnør kaj og tankanlæg for lastbiler til båd
transport og for tankbiler.
2. Vinteropbevaring af både skal være samlet nær optagningssted i
færgehavn.
Søren skriver til kommunen.
3. Generalforsamling 2014 – tirsdag den 13. maj:
a). Indkaldelse – deadline. Efter 15. april kommer evt. forslag til
generalforsamlingen på dagsordenen på hjemmesiden
b). Stemmesedler. Havnefogeden laver stemmesedler.
c). Dirigent. Rasmus Hedegaard bliver spurgt ved formanden
d). Sted – aftale med HMI. Vi har reserveret HMI hallen.
Stefan bestiller kaffe og kage på HMI. Havnefogeden sørger for øl og vand.
e). Punkter fra bestyrelsen til dagsorden
1. Bådstativer.

4. Bådstativer i fremtiden (Søren og Christian).
Søren og Christian indkalder til et møde med leverandøren inden næste
bestyrelsesmøde. Punktet tages op på mødet den 18/3.

5. Nyt fra revisor.
John Schantz aflagde et ”næsten” regnskab for 2013. Det ser ud til et lille
overskud på 30.000 – 40.000 kr. Det endelige regnskab kommer på næste
bestyrelsesmøde. Her vil også forelægge det endelige budgetoplæg for 2014.
6. Havnefogedens punkter.
a). Bom anlægget ved det gamle slæbested er ødelagt af højvande. Det vil
koste 35.000 kr. at reparere. Miljø pumpen til spildevandsanlægget er også
ødelagt. Pris for ny pumpe 100.000 kr. Vi forsøger reparation af pumpe.
b). Strømmen i jollehavnen er ulovlig og bliver foreløbig slået fra.
Samtidig skal yderligere 4 Kabelskabe hæves. Vi sløjfer den ulovlige strøm til
jollehavnen og tilbyder lån af en lang forlængerledning.
Der afsættes 100.000 kr. yderligere i 2013 regnskabet til udbedring af
diverse skader ved ”Bodil” højvandet – herunder også ny bom til det gamle
slæbested. Det betyder et underskud på 2013 regnskabet, men dog ikke så
stort som budgetteret (139.000). Disse investeringer sikrer mange anlæg mod
fremtidig højvande.
c) Autocampere. Prisen bliver for fremtiden 150 kr. pr. overnatning.
d) Udskiftning af knækkede pæle sker i april måned.
e). Havnefogeden informerede omkring skyldnere.
f). Bøjer i løbet. Havnefogeden indhenter tilbud på udlægning og vedligehold af
bøjer.
7. Evt.
Snak om kommende punkter på dagsordenen:

Ref. Palle Jensen

