
Generalforsamling Hou Lystbådehavn 28/4 – 2015 

 

Referat:  

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Advokat Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent. 

Gert Poulsen og Kurt Christensen blev valgt til stemmetællere. 

 

2. Beretning om selskabet i det forløbne år - ved formand Søren Nørgaard. 

Beretningen var opdelt i 6 punkter: 

a). FLID 

b). Kontrakt med kommunen 

c). Lån 

d). Kran 

e). Ralleje 

f). Den gamle havn 

Poul Erik Fink: Vi bør overveje, hvad vi gør ved spuleaffald. 

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

Hele beretningen er vedhæftet dette referat – bilag 1.  

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år. 

Havnens revisor John Schantz fremlagde regnskabet.  

Bekymring fra et medlem, som mener der bruges for meget på lønninger og 

administration. 

Bestyrelsen skal i forhandlingen med kommunen tage højde for, hvem der er 

ansvarlig for ”hammeren” – er det kommunen eller Hou Lystbådehavn? 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen – bilag 2 

Herefter fremlagde John Schantz budget 2015.  

Budgettet blev vedtaget – bilag 3 

 

4. Indkomne forslag. 

Svend Erik Nielsen foreslog en ændring af §2, men trak forslaget tilbage. 

Svend Erik Nielsen foreslog tillige en ændring af § 6, hvor bestyrelsen skulle 

have bemyndigelse fra generalforsamlingen til at forhandle lån og kreditter. 

Efter diverse indlæg trak han forslaget tilbage. 



Forslag fra Svend Erik Nielsen omkring nedsættelse af et udvalg til analyse af 

gældende vedtægter og evt. ændringer til forelæggelse for 

generalforsamlingen. Han trak forslaget tilbage. 

 

Forslag fra Mogens Dahl. Bestyrelsen overvejer at anskaffe udlejning af 

bådstativer. 

 

Forslag fra Aage Christiansen. Han trak forslaget omkring stativer på 

havnearealet, idet han blev bekendt med at kommunen ikke vil acceptere 

bådstativer på havnen. 

 

Forslag fra Niels Peter Poulsen omkring om bådstativer kan blive på havnen. 

Bestyrelsen fik mandat til at tage dette op i deres forhandlinger med 

kommunen.  

 

Forslag fra Hans Hammann vedr. en permanent kran på havnen. Hans Hammann 

havde forskellige forslag til en kran på havnen.  Bestyrelsen undersøger Hans 

Hammanns ideer og kommer med deres egne. Der bliver tale om en afstemning 

på næste generalforsamling 2016.  

 

5. Valg til bestyrelsen og af suppleanter. 

Til bestyrelsen var opstillet 4 kandidater: Thorkild Hebsgaard, Torben Hein, 

Palle Jensen og Erik Petersen. Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, så 

der blev afstemning 

Thorkild Hebsgaard: 63 stemmer 

Palle Jensen: 67 stemmer 

Torben Hein: 73 stemmer 

Erik Petersen: 31 stemmer 

Thorkild Hebsgaard, Torben Hein og Palle Jensen blev valgt til bestyrelsen. 

Til suppleanter var opstillet 3 kandidater: Ryan Moric, Christian Rothe og Erik 

Petersen. Der skulle vælges 2 suppleanter, så der blev igen afstemning. 

Christian Rothe: 57 stemmer – 1. suppleant 

Ryan Moric: 43 stemmer – 2 suppleant 

Erik Petersen: 34 stemmer 

 

6. Valg af revisor. 

Revisorfirmaet John Schantz blev genvalgt. 



 

7. Eventuelt 

Forslag om samarbejde sejlerne imellem. 

Andelshaver savnede visioner om havnen og savnede oplysninger om stabelbare 

stativer. 

Forespørgsel om ansvarsfordelingen mellem lystbådehavnen og kommunen. 

Forespørgsel om hvordan trailerfolket skulle forholde sig. 

 

 

Underskrifter: 

 

        

Claus Bonde Mikkelsen – dirigent  Søren Nørgaard - formand 

 

        

Poul Knudsen – næstformand                    Thorkild Hebsgaard - kasserer 

 

          

    Torben Hein   Stefan Gerber 

 

        

Palle Jensen - sekretær   Elvin Hansen 

 

 

 

 

Ref. Palle Jensen 

 

 

 


