Referat af Hou Lystbådehavn – bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 19.00 i
Klubhuset.

Til stede:
Fra bestyrelsen: Søren, Thorkild, Elvin, Stefan og Palle.
Afbud fra: Torben og Poul.
Suppleanter: Christian og Ryan.
Herudover: Havnefoged og Revisor.
1. Siden sidst på havnen.
Ryan valgt til ordstyrer.
Der har været 2900 gæstesejlere i 2014, som vist nok er rekord.
Nu pakkes ned på havnen.
2. Havnefogedens punkter.
Nordea har bedt om oplysninger om bestyrelsessammensætning m.v. Nordea
lukker deres kasse i Odder.
Der er kommet et nyt system, hvor alt på havnen kan løses uden brug af
kontanter. Thorkild kontakter Jyske Bank, som har en kasse, og vi ser tiden an
i det kommende år m.h.t. en havn uden kontanter.
Siemens Windpower har haft møde med havnefogeden m.h.t. til
transport/udskibning af personale fra Hou Havn til mølleprojekt. Det drejer
sig om en 6 mdr. periode. Det kan blive en god indtjening for havnen.
Havnefogeden vender tilbage til bestyrelsen, som er velvillig indstillet.
Seniorsejlerne står for bådoptagning, og gør et stort og godt arbejde.
Havnefoged uddelte foreløbig prisliste for Hou Lager og Bådhotel i Hou.
3. A – både pladser. (Brev fra Peder Pedersen vedhæftet).
Der nedsættes et udvalg med henblik på en løsning. Gruppen består af Stefan,
Søren og Havnefogeden. Havnefoged kontakter Peder Pedersen.
4. Ansøgning til kommunen ang. lystbådehavnens ansvar for honnør kajen (v.
Søren).
Alle henvendelser til kommunen tages op på næste bestyrelsesmøde

5. Balance pr. 1. oktober (v. Schantz).
Det ser ud til at regnskab 2014 kommer ud med et rigtigt godt positivt
resultat.
Skal der for fremtiden tages gebyr på Dan-kort? Tages op på næste
bestyrelsesmøde 18/11.
6. Har vi fået et svar fra kommunen vedr. overtagelse af opgaver efter Søren.
Se pkt. 4.
7. Autocampere på havnen.
Forslaget skrinlægges indtil videre.
8. Stativpolitik.
Endelig beslutning tages på næste bestyrelsesmøde 18/11. Havnefoged
udsender ændringer i havnereglementet til bestyrelsen op til mødet..
9. Eventuelt.
Der skal evt. undersøges, hvad det koster at tegne en forsikring mod
stormskader.
Nyt fra Djurslands Bank tages op på næste møde.
Næste møde den 18/11

Ref. Palle Jensen

