Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni i Hou Lystbådehavn.
Til stede fra bestyrelsen: Søren, Stefan, Thorkild, Torben, Poul og Palle (ref.)
Afbud: Elvin
Herudover deltog Havnefoged, begge suppleanter og revisor.

Dagsorden:
1. Evaluering af Havnens Dag.
En god dag. En positiv dag. Positive politikere fra Odder Kommune.
Der skal være en person, der står for lyden. Havnen køber et anlæg.
Surfere og match race var ikke til stede.
Måske bedre pressedækning
Godt arr. med Sea Rangers, jollelauget, dykkerklubben og kajakklubben.
Vi skal have bedre fat i Bådelauget.
3 timer er passende for arrangementet.
2. Havnefogedens punkter.
Herunder hvordan sommeren på havnen bliver dækket arbejdsmæssigt.
Havnefogeden ferie: 29 – 30 – 31. Jens 31 – 32. Gunnar dækker uge 31. Der er
ansat rengøringshjælp i juni, juli og halvdelen af august.
Overtrædelser og ekstra opgaver for brugerne.
Ved overtrædelse af havnereglementet, kan der udstedes en regning på
havnens timeforbrug.
Søren sender en ansøgning til kommunen om, at Hou Lystbådehavn gerne vil
have ansvaret for arealet omkring honnør kajen.
Efterladte både?
Søren kontakter ”FLID” og forhører vedr. præcedens. Havnefogeden skriver
brev til relevante bådejere.
Pladssalg: Alt er udsolgt i havnen for i år – resten er lejet ud.

3. Balance pr. 12. juni 2014 (v. Schantz).
John Schantz gennemgik balancen, og mener det går godt i forhold til det
budgetterede.

4. Svar fra beredskabskommisionen vedr. brug af slæbested ved Tunø færgen?
Der mangler stadigvæk svar fra kommunen.
5. Diskutere at konvertere gamle lejere til ejere.
Efter 2018 er der ingen faste lejere. Havnefogeden udarbejder en opgørelse
af havnens pladser.
6. Diskutere 2 kontraktmodeller – herunder Juelsminde modellen.
P.t. ikke aktuel.
7. Diskutere uddybning og omfordeling af pladser – herunder jollehavnen.
Ikke aktuel.
8. Datoer for efterårets bestyrelsesmøder.
Det bliver den 3. tirsdag i hver måned startende med den 19. august. Der er
ikke bestyrelsesmøde i juli.
Der er bestyrelsesmøde følgende dage: 19/8 – 16/9 – 21/10 – 18/11
9. Eventuelt.
Havnefoged orienterede omkring fjernelse af stativer. Der er ryddet op, og
det ser godt ud.
23/6: Skt. Hans Aften med bål på havnen.
7/7: Kl. 20.00 – Visens Skib med grillen tændt.
Havneredning med Tryg Fonden – se hjemmesiden.

Ref. Palle Jensen.

