Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. september 2015 – Hou Lystbådehavn
Til stede: Hele bestyrelsen, de 2 suppleanter og Havnefogeden.
Dagsorden:
1. Drøftelse af rød/grøn plads og konsekvensen af ikke at opfylde dette.
Havnefogeden kom med et forslag, som blev vedtaget af bestyrelsen. Se
Bilag 1.
2. Diskussionsoplæg til mødet med havnens brugere den 4/10. V). Søren, Elvin,
Stefan og Torben.
Gruppen kom med et oplæg, som blev vedtaget – se bilag 2.
3. Resultatet af mødet med repræsentanter for Sønderborg Lystbådehavn og
mødet med Odder Kommune den 14/9.
Situationen i Sønderborg Lystbådehavn er ikke direkte sammenlignelig med Hou
Lystbådehavns situation. Dog anbefalede man fra Sønderborgs side, at
bundforholdene i Hou Havn blev undersøgt. Søren går i dialog med FLID
omkring bundforhold i havnen og vender tilbage til bestyrelsen.
Møde med Odder Kommune: Fra kommunen deltog Borgmesteren, Elvin Hansen,
Henning Haahr og Leo Kristoffersen. Fra Lystbådehavnen deltog Søren, Torben
og Thorkild. Kontrakten fra 2002 skal skrives om. Det skal Hou Lystbådehan
lave et oplæg til. Vi forsøger at få en lejeaftale på 50 år fra 1. januar 2016.
Materiale/ansøgning, som skal sendes til kommunen, skal godkendes på næste
bestyrelsesmøde 20. okt.2015.
4. Evt. balance ved Schantz.
Ingen balance denne gang.
5. Skal Hou Lystbådehavn være med i Sejlernes Marineguide?
Søren og Palle vender problematikken med FLID, og punktet tages op på næste
bestyrelsesmøde den 20.okt.2015.

6. Havnefogedens punkter:
Mastekran:
Der er mulighed for at vi kan styre strømmen til Matekranen via el-standeren ved
Tankanlægget.
Skal det koste noget, at benytte kranen, set i lyset af investeringen og den fremtidige
drift ?
Bestyrelsens besluttede en pris på 1 kr. pr. minut.
Håndtørre:
Alle er nu monteret og sat i drift, en lettelse i hverdagen og et bedre look på toilettet
samtidig spare vi på papir og affald og får derfor et grønnere miljø.
Bøjer:
Den tredje bøje i år er nu kommet på land for service, med nye kæder og tærezink.

7. Eventuelt:
Stefan orienterede om surfklubben og HMI vil søge om montering ad en lille
bro/ponton ved trappen ved Vesthavnen, således at det er nemmere for surferne at gå
i vandet. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ref. Palle Jensen

Bilag 1.

Er din plads optaget når du kommer hjem ?
Hvordan er det nu lige det er med de der rød/grønne skilte !!
Alle pladser står på grøn
Når hjemmehørende både ligger på pladsen.
Når du sejler ud og kommer hjem samme dag, skal du sætte skiltet på rød.
Husk at sætte det på grøn igen når du kommer hjem.
Når du sejler ud og ikke er tilbage til din plads før dagen efter eller længere, kan du
hænge et mærke på dit grønne skilt der fortæller hvornår du er hjemme igen.
( mærkerne udleveres på Havnekontoret )
Eller
Sende en SMS til 2165 0988 og oplyse pladsnummer, navn, hjemkomsttidspunkt.
Dette gøres senest dagen før kl. 20.00
Hvis havnens personale observere at pladsen står på rød ved aftenrunden og igen ved
morgenrunden, har vi desværre mistet en overnatning og pladsen vil blive sat på
grøn. Sker dette gentagene gange vil man fremover blive faktureret kr. 150,- pr.
gang.
Det er derfor vigtigt at huske at sætte sit skilt på grøn, når pladsen står tom over
natten.
Håber der også er en grøn plads til dig, i den næste havn du besøger.

Bilag 2.

Visionsmøde søndag d. 4 oktober.!

Søren:
Kontrakt indgået med Århus Amt 2002
Opstart 2003
Indvielse af ny havn 2005.
Visionsmøde 2010

Visionsdag Hou Havn
”Sejlernes Spektrum”
Gruppe opgave:
1. Tænk stort prioriteret rækkefølge
2. Tænkt realistisk prioriteret rækkefølge
3. Eventuel finansiering

