Referat af Hou Lystbådehavns bestyrelsesmøde den 20. oktober 2015.
Til stede: Søren, Elvin, Stefan, Poul, Thorkild, Torben, John Schantz, Ryan,
Havnefogeden og Christian (ref.)
Afbud:

Palle Jensen

Dagsorden:
1. Valg af referent i Palles fravær.

Christian blev valgt - næsten enstemmigt.

2. Siden sidst – herunder havnefogedens punkter.
Førstehjælpskursus
Status på bådoptagning
Stativ politik
Mastekran

Havnefogeden arrangerer et førstehjælpskursus i november måned for
havnens ansatte. Der arrangeres endvidere et gratis hjertestarterkursus i
november måned for havnens brugere.
Der har indtil nu været ca. 100 bådoptagninger, og det er generelt set gået
godt. Det er de seniorsejlere, som står for bådoptagningen, der bestemmer
stativernes placering på rallejet. Seniorsejlerne skal sikre, at der er
tilstrækkelig plads mellem bådene til forårsklargøringen.
Vores regler om bådstativer har vist sig ikke at være præcise nok. Havnefogeden kommer med nyt forslag til stativreglerne.
Det elektriske spil på mastekranen kører for hurtigt. Der laves en udveksling,
så hastigheden halveres. Endvidere laves en anordning, så svingfunktionen kan
låses.

3. Godkendelse af lejeaftale, som herefter sendes til kommunen. Er givetvis
sendt efter vores telefonmøde.

Bestyrelsens forslag til ny lejeaftale med kommunen blev den 11. oktober sendt
til kommunen, som ved kommunaldirektøren har svaret, at forslaget er et godt
udgangspunkt for en ny aftale, og at kommunen ser nærmere på det og vender
tilbage snarest.

4. Balance ved Schantz.

Regnskabet ser pænt ud, og vi forventer et væsentligt bedre årsresultat end
budgetteret.
5. Skal HL. Være med i Sejlernes Marineguide?

Søren har endnu ikke haft kontakt til FLID, hvorfor punktet udsættes til et
senere møde.

6.

A. Surferklubben og HMI søger om tilladelse til montering af lille bro/
ponton ved trappen på vesthavnen.

Bestyrelsen godkendte, at der monteres en lille bro/ponton på ydersiden af
molen ved siden af eksisterende trappe, og at havnen bidrager med 5 – 10.000,kr. hertil. Havnefogeden bemyndiges til at træffe aftale herom med HMI og
bådelauget. Stefan og havnefogeden formulerer aftale med parterne om
vedligeholdelse af anlægget.
B. Budget 2016

Budgetgruppen kommer med et oplæg til mødet i december.
7. Næste møde er aftalt til 17. november – skal det flyttes?

Mødet aflyses og klares pr. telefon i nødvendigt omfang. Næste egentlige møde
er derfor 12. december. Nærmere klokkeslæt følger senere.

8. Eventuelt

Stefan og Søren laver en plan for vores visionsarrangement den 25. oktober i
Vejle og printer et eksemplar ud til hver deltager. Vi mødes ved havnekontoret
i Hou kl. 9.00 til samkørsel.
Torben opfordrer kranudvalget – Stefan, Søren og Torben – til at begynde
udvalgsarbejdet om forslaget om permanent bådekran på havnen.
Havnefogeden orienterede om, at arbejdet med at gøre klar til det nye
administrationsprogram går i gang nu, og at det indebærer en masse manuelt
indtastningsarbejde.
22. oktober er der årligt møde med banken, hvor vi kunne prøve at lægge op til
at genforhandle vilkår, da vi betragter os som en attraktiv kunde, som ikke
giver meget arbejde for banken.

