Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 18. september 2018 i Hou Lystbådehavn.
Til Stede fra bestyrelsen: Poul, Søren, Stefan og Palle
Suppleanter: Torben S. og Mogens
Afbud fra: Torben Hein, Christian
Havnefogeden er på ferie.
Herudover deltog Elvin Hansen

Dagsorden:
1. Havnefogedens punkter.
A). Der lægges fliser for fuld kraft
B). Booking af bådoptagning fungerer godt
C). Der skal givetvis bygges en opbevaringshal ved materialplads og
renovationspladsen – HMI er interesseret i at leje. Måske er Egmont også
interesseret. Søren fremskaffer tegninger og priser hurtigst muligt, hvorefter
der afholdes et telefonmøde.
D). Søren søger at få godkendt tegning af renovering af den gamle havn hos
kommunen.
E). Der er ikke kommet pris på ny legeplads – tages op på næste møde.
D). Vi er brændt af Jættelys, som skal slå pæle, hvilket har været til gene for
flere andelshavere. Der bliver anvist ny plads til de, det er gået ud over.
2. Underskrive forretningsordenen for ikke bestyrelsesmedlemmer v). Christian.
Udskudte til næste møde, da Christian var fraværende.
3. Pælepladser ved den lange mole v). Mogens og Havnefoged.
Udsættes til næste møde.

4. Opfølgning på sidste bestyrelsesmødes punkt 6. Eventuelt:
Man drøftede krabbebro, vandrutsjebane og renovering af eksisterende
legeplads.
Renovering af den gamle havn blev diskuteret. Tages op på et kommende
bestyrelsesmøde efter at eksperter har belyst forholdene både
bygningsmæssigt og økonomisk. Ligeledes skal havnens kommende størrelse
diskutere. Skal vi være større.
Giver ovenstående anledning til, at der skal afsættes en dag til et slags
seminar??
Punkt 4 flyttes til næste bestyrelsesmøde

5. Eventuelt
Punkt på næste bestyrelsesmøde: Ansøge LAG midler
Næste bestyrelsesmøde er 10/10.
Torben trækker sig som suppleant, da han vil sælge sin bådplads.
De næste bestyrelsesmøde afvikles 10/10 (bemærk at det er en onsdag),
Tirsdag den 20/11 og julefrokost fredag den 14/12.
Herefter aftales nye mødedatoer.
Ref. Palle Jensen

Venlig hilsen
Palle Jensen

