Reterat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn den 23/2 – 2016.
Til stede:
Fra bestyrelsen: Stefan, Thorkild, Torben, Søren og Palle
Herudover: Revisor John Schantz, Suppleant Christian Rohde og Havnefogeden.
Dagsorden:
1. Fra Havnefogeden
Div. Orientering fra havnen.
Mastekran.
Alt klar inden sæsonstart.
Tankanlæg
Kabelbrud var skyld i reparationer for ca. 50.000 kr.
Udestående
500.000 i havnepenge.
Udlejning / Pladssalg
Det går rigtig godt.
Båd isætning. Havnefoged aftaler med vognmand Lars Therkelsen.

2. Bud på regnskab 2015./v) Schantz.
For fremtiden sendes økonomiske oversigter ud elektronisk. Regnskabet vil
udmønte sig i et overskud for 2015.
3. Tangfiskerne/muslingefiskere?
Der bliver ikke mulighed for Tangfiskere og muslingefiskere på nuværende
tidspunkt. Alle henvendelser om erhverv på Hou Havn skal foregå skriftligt og
tages op i bestyrelsen.
4. Havnehus kontra klubhus. Økonomisk beregning. /v) Søren og Stefan.
Tages op på næste bestyrelsesmøde – se vedhæftede mail fra Søren og
Stefan, som danner udgangspunkt for beslutningen på næste møde.

5. Valg af pæletype.
a. Behov her og nu
b. Evt. indkøb af pæle

Indtil der forelægger en endelig beslutning, så fortsættes der med
træpæle på havnen. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
6. HL´s medlemskab af Sejlernes Marineguide?
Vi tegner medlemskab af Sejlernes Marineguide.
7. Kranudvalg? (Stefan, Søren og Torben).
Hou Fællesforum og Odder Kommune skal have tilsendt bestyrelsens forslag
til plan for udviklingen af Hou Lystbådehavn inden den 29/2. Det sørger
Torben, Søren og Thorkild for. Denne plan giver udtryk for havnens
prioritering i forhold til en kran.

8. Dato for bestyrelsesmøder i foråret.
Næste møde den 9/3kl. 19.00 på Varmeværket. Herfra aftaler vi videre med
et møde i hver måned.

9. Oplæg til generalforsamlingen 2016 (26/4)
Afventer næste bestyrelsesmøde
10. Kommuneaftalen??
Søren sender kontraktforslag fra kommunen. Tages op på næste
bestyrelsesmøde.

11. Tilbud på ny hjemmeside
Bestyrelsen synes, at det er en god ide med en ny hjemmeside. Stefan og
Havnefogeden arbejder videre med det. Der skal tages højde for det i budget
2016.

12. RIB bro ved HMI broen /v) Stefan.
HMI kommer med et udspil til budget 2016.

13. Eventuelt.
På næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte hvordan vi skal håndtere en
bestyrelsesprotokol.
Ref. Palle Jensen

