
Det må da vist være en ommer ! 
Som andelshaver/bruger af Hou lystbådehavn kan man dagligt glædes over en velfungerende 

bestyrelse, god service og vedligeholdelse udført af vor behagelige havnefoged og hans hjælpere, 

hvorfor det kan være svært at finde noget at være utilfreds med, men derfor kan man jo godt have en 

anden mening end bestyrelsen i enkelte beslutninger. 

 

På bestyrelsesmødet d. 15. september 2015, hvor hele bestyrelsen, 2 suppleanter samt havnefoged var 

til stede, kom der forslag fra havnefoged Palle Johansen om nye regler for skiltning, om ens plads er 

ledig eller optaget. (Forslaget blev vedtaget af bestyrelsen). 

 

Efter de nye regler skal vi stille vore skilte 2 gange for hver sejlads, også hvis blot jeg sejler om 

for at tanke diesel ! 
 

Når du sejler ud skal skiltet stilles på rødt, såfremt du 

kommer hjem samme dag. (Intet nyt i det.) 

I det øjeblik du lægger din båd ind på din egen plads igen, 

skal skiltet skiftes til grønt ! (Nyt). 

Og så er det ikke nogen Aarhus eller molbohistorie. 
Man kan vel sammenligne det med, at man, når man parkerer sin bil, skal stille P skiven, og så igen 

stille den når parkeringen er slut ! 

 

Det kan ikke være rimeligt, at man på ens egen plads skal stille skilt 2 gange for hver sejlads ! 

Hvis man glemmer at sætte skifte skiltet fra grønt til rødt ved en aftensejlads risikerer man, at 

ens plads er optaget, når man vender hjem.  

 

Reglerne er ifølge havnefogeden indført som følge af, at ”mange” sejlere glemmer at ændre deres skilt 

til grønt, når de sejler ud og overnatter i anden havn. Men hvorfor skal det gå ud over de mange, som 

husker at stille deres skilt på grønt, når de sejler ud og ikke returnerer samme dag ?  

Det svarer til det, man kalder kollektiv afstraffelse. 
 

Det er helt fint med, at disse ”glemsomme” sejlere får en afgift på kr. 150,00 som besluttet på samme 

bestyrelsesmøde. 

 

Jeg vil opfordre bestyrelsen til at tage ændringen op til fornyet drøftelse og gå tilbage til reglerne, hvor 

man blot lod sit skilt stå på rødt hele tiden, såfremt man kun sejler dagssejladser ligesom i andre 

danske havne. 

 

Hvad siger I andre brugere af 

havnen ? 
 

Med venlig hilsen, 

Bent Jakob Hessellund 

Strandgade 38, Hou, 8300 Odder. 
Mob.40 36 64 09. 
Hessellundudlejning@mail.tele.dk 
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