
Generalforsamling – Hou Lystbådehavn 

 

Referat fra Hou Lystbådehavns generalforsamling – 14. maj 2013. 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Til dirigent blev valgt advokat Birthe Vallentin fra Advokathuset i Odder.   

Til stemmetællere blev valgt Gert Poulsen og Kurt Christensen. 

 

2. Beretning om selskabet i det forløbne regnskabsår. 

Beretningen i sin helhed er vedhæftet referatet som bilag 1. 

Beretningen blev 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 2013.  

Budgettet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 

Forslag fra Jannik Mulvad om vand og el/servicestationer på rallejet.  

Det bliver etableret af Odder Kommune i løbet af efteråret 2013.  

 

3 forslag fra Hans Hammann: 

1. Fastfrysning af den årlige vedligeholdelses afgift samt fastfryse den årlige 

stigning på andelsbeviserne – i begge tilfælde indtil videre.  

Revisor John Schantz redegjorde for, at andelsbevisernes pris til enhver 

tid vil følge udbud og efterspørgsel, og derved ikke kan reguleres på en 

generalforsamling. Dette betyder, at værdien af andelsbeviser ikke hænger 

sammen med pristalsreguleringen. 

Afstemningen forholdt sig således kun til en fastfrysning af 

vedligeholdelsesafgiften indtil videre. 

20 stemte for forslaget – der var 4 blanke stemmer – 57 stemte imod. 

Forslaget blev hermed ikke vedtaget. 

 



 

2. Forslag om ensartede bådstativer. 

Bestyrelsen ser på sagen. 

 

3. Den årlige pris på 500 kr. for at stå på rallejet om vinteren fjernes. 

15 stemte for forslaget – der var 2 blanke stemmer – 60 stemte imod. 

Forslaget blev hermed ikke vedtaget.  

4. Forslag fra bestyrelsen: 

Betaling af vedligeholdelsesomkostninger for sæson 2013 går fra 1. april til 

31. december, og dækker en 9 måneders periode. Herefter følger 

betalingen regnskabsåret. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Til bestyrelsen: Palle Jensen – Thorkild Hebsgaard og Torben Hein blev 

genvalgt. 

Suppleanter: Christian Rohde og Ryan Moric blev valgt. 

 

6. Valg af revisor 

John Schantz blev valgt. 

 

7. Eventuelt 

Finn Hjøllund roste bestyrelsen. 

Også ros fra Finn Thranum til bestyrelsen og havnefogeden. 

Spørgsmål omkring Søren og kørsel med kranen, når Søren går på pension. 

Bestyrelsen er opmærksom på problemet, og tager sagen op med kommunen.. 

Havnefogeden forklarede, hvorfor de samlede lønudgifter er steget. 

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og 

orden. 

 

Ref. Palle Jensen 

 

 



 

Underskrifter: 

 

        

Birthe Vallentin – dirigent  Søren Nørgaard - formand 

 

        

Poul Knudsen – næstformand                    Thorkild Hebsgaard - kasserer 

 

          

    Torben Hein   Stefan Gerber 

 

        

Palle Jensen - sekretær  Elvin Hansen 


