Generalforsamling – Hou Lystbådehavn 2014
Referat fra Hou Lystbådehavns generalforsamling – 13. maj 2014
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Til dirigent blev valgt advokat Claus Bonde Mikkelsen Advokathuset i Odder.
Til stemmetællere blev valgt Gert Poulsen og Kurt Christensen.
2. Beretning om selskabet i det forløbne regnskabsår.
Kommentar til beretning:
Der blev rejst spørgsmål til hvorvidt bestyrelsen ønsker at vi skal overtage kranen.
Svar: Der er ikke taget nogen beslutning men der er over for kommunen vist interesse.
Der blev rejst spørgsmål til hvorvidt bestyrelsen beslutter at indfører nye stable stativer
eller bestyrelsen vil tage det op til afstemning på en generalforsamling.
Svar: Det vil blive besluttet på en generalforsamling, da det er en stor beslutning.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år.
John Schantz gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
John Schantz gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2014.
Kommentarer til regnskab:
Der blev stillet et forslag til at vi fremover viser tal fra andre havne så man kunne få en ide
om hvor effektiv havnen bliver drevet.
Svar: det vil bestyrelsen som sådan gerne men det er meget svært at finde noget at
sammenligne sig med for næsten alle havne har forskellige vilkår.
Budgettet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der er indkommet et forslag fra Hou Fritidssejler ved Steen G. Larsen.
Forslaget er som følger.
Citat: (Som forslag vil vi gerne have et punkt til drøftelse omkring klubhuset. Udlejning og
hvorledes vi navigere så vi både tjener penge/dækker udgifter på dette, samtidig med at vi
har et velfungerende klubliv/gæstesejler.)
Forslag blev uddybet samt fremlagt et ønske om at der etableres et skab med service i
køkkenet som kan benyttes når klubhuset er udlejet.

Svar: Bestyrelsen bakker op om forslaget og får det etableret. Formanden understregere at
har man forslag vedr. havnen så er man altid velkommen til at henvende sig og behøvede
ikke at vente til en generalforsamling.
Forslaget kom ikke til afstemning da bestyrelsen bakkede op om forslaget.
Ønske til at hjemmeside holdes opdateret med dato for hvornår det er udlejet.
Svar: Siden vil så vidt muligt holdes opdateret, og faste udlejninger findes på liste ophængt i
klubhuset.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Til bestyrelsen: Søren Nørgaard-Poul Knudsen-Stefan Gerber
Hou Fritidssejler forslog følgende til bestyrelsen: Johnny Huber.
Resultat i alt 95 afgivne stemmer, heraf 2 ugyldige og 1 blank.
Fordeling:
Søren Nørgaard 90 stemmer
Poul Knudsen
84 stemmer
Stefan Gerber
83 stemmer
Johnny Hubert
19 stemmer
Suppleanter: Christian Rohde, Ryan Moric og Hans Hammann stillede op hvilket betød
afstemning om de to pladser.
Fordeling af de 91 stemme og en ugyldig fordelte sig:
Christian Rohde 85 stemmer dermed 1. suppleant
Ryan Moric
66 stemmer dermed 2. suppleant
Hans Hammann 29 stemmer
6. Valg af revisor
John Schantz blev valgt.
7. Eventuelt
Der blev rejst spørgsmål til hvad vi gør med de både som bare ligger i havnen og forfalder.
Svar: Vi vil fra bestyrelsens side gerne gøre noget men kan ikke så længe folk betaler.
Herefter sluttede generalforsamlingen og formanden takkede for god ro og orden.
Ref. Poul Knudsen
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