Generalforsamling – Hou Lystbådehavn
Referat fra Hou Lystbådehavns generalforsamling – 10. maj 2012.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Til dirigent blev valgt advokat Rasmus Hedegaard.
Til stemmetællere blev valgt Anna og Kurt Christensen.
2. Beretning om selskabet i det forløbne regnskabsår.
Beretningen i sin helhed er vedhæftet referatet som bilag 1.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til formandsberetningen.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år.
John Schantz gennemgik regnskabet.
Spørgsmål fra Kurt Christensen vedr. lån til Odder Kommune og gæld til
Mogens Pedersen blev afklaret ved revisor.
Der blev spurgt til beløb for plads på land, som betales til kommunen.
Formanden redegjorde for forløbet.
Regnskabet blev godkendt.
John Schantz gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2012.
Budgettet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Poul Knudsen, Søren Nørgaard og Stefan Gerber blev genvalgt.
Til suppleant blev Christian Rothe blev genvalgt.
6. Valg af revisor
John Schantz blev valgt.
7. Eventuelt
Betaling af vinterophold på rallejet Der blev klaget over betalingen på rallejet
for både på land samt forholdene på rallejet. Formanden redegjorde for
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fremtidig forbedring på rallejet, og havnefogeden fortalte, at det er en opgave
for kommunen. Der var i det hele taget flere bemærkninger om betalingen for
at ligge på rallejet. Det blev foreslået, at alle betaler til rallejet, således at
det ikke kun er brugerne betaler, men fællesskabet på lige fod med mastekran
og masteskur, som heller ikke bruges af alle.
Der blev spurgt til tankanlægget, hvor formanden redegjorde.
Der blev spurgt til renovering af den gamle havn, og formanden redegjorde for
den økonomiske situation.
Spørgsmål til mastekranen. Formanden redegjorde for situationen og fortalte
at der arbejdes på dette i bestyrelsen.
Forslag om, at alle andelshavere betaler et engangsbeløb, som tilskrives
andelsbeviset, så der bliver råd til at anvende midler til den gamle havn.
Herefter sluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten og
generalforsamlingen for god ro og orden.
Ref. Palle Jensen

Underskrifter:
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Rasmus Hedegaard – dirigent

Søren Nørgaard - formand

Poul Knudsen – næstformand

Thorkild Hebsgaard - kasserer

Torben Hein

Stefan Gerber

Palle Jensen - sekretær

Elvin Hansen

Efter generalforsamlingen blev efterårets og vinterens vagtværn på havnen
evalueret. Dette referat følger her:
Vagtværnet på Hou Havn blev evalueret ved Kurt Gerner Christensen.
Kurt fortalte, at mange havde deltaget og mange havde frosset. Det viser sig, at 1/3
af bådene ligger i havnen, 1/3 ligger på rallejet og resten tages hjem i vinterperioden.
Der kigges efter fortøjninger, bygninger m.v. Kulden fylder meget, nu håber vi på god
varme i klubhuset eller et andet sted for vagtholdene.
Pludselig kl. 0200 til 03.00 dukker der ofte biler op på havnen, men de kører igen, når
de ser lysene fra vagternes lamper. Det har en præventiv virkning.
Kurt gav mange eksempler fra logbogen, som føres i forbindelse med vagtholdene.
Der efterlystes, hvordan man får flere med i ordningen. I år var der 65 personer, der
deltog. Kurt mener, at det er et spørgsmål om at tale med sin ”bådnabo” og opfordre
til, at man deltager som vagt. De 65 personer gør, at hver person får 4 vagter i løbet
af efteråret og vinteren, og det er i overkanten. Der burde være flere personer.
Bestyrelsen skal etablere skilte om overvågning på havnen. Der er etableret lys på
rallejet. Man håber på, at man kan holde varmen i klubhuset og få kaffe. Det er
vigtigt, at man har et sted, hvor man kan holde varmen og samtidig holde øje med
havne.
Initiativet blev rost for sin virkning – især den præventive virkning, hvor
”mistænkelige biler” forsvinder, når de ser lyskeglerne fra vagterne.
Man tilmelder sig som vagt på havnens hjemmeside – houhavn.dk. Man kan tilmelde sig
fra 1. september. Fra hjemmesiden tilgår mailadresser m.v. til Kurt Gerner
Christensen, som herefter tilrettelægger en vagtplan for efterår og vinter.
EN STOR OPFORDRING FRA ALLE DELTAGENDE TIL, AT RIGTIG MANGE
TILMELDER SIG!!!
Vi gør os selv en rigtig stor tjeneste!!!!!
Ref. Palle Jensen
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