Referat af Hou Lystbådehavns bestyrelsesmøde den 9. juni 2015.

Til stede: Søren, Elvin, Stefan, Thorkild, Torben og Palle (ref.).
Afbud fra Poul.
Herudover deltog Ryan Moric og John Schantz.

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Visionsdag – dato i efteråret
Der afholdes et møde for og -med havnens brugere søndag den 4. oktober kl.
14.00. Der lægges op til, at bestyrelsen får gode ideer og forslag at gå videre
med på visionsdagen.
Der afholdes visionsdag for bestyrelsen søndag den 25. oktober kl. 10.00, hvor
vi mødes på havnen i Vejle.
Permanent kran på havnen? (udvalg: Søren, Torben og Stefan)
Tages op i forbindelse med visionsdagen den 25. oktober.
Møde med Odder Kommune i maj/juni?
Søren, Torben og Thorkild skal til møde i Sønderborg m.h.t. at høre om
overtagelse af en havn. Herefter tages et møde med Odder Kommune.
2. Prisniveau for leje af skure.
Søren og Havnefogeden tager en drøftelse med brugerne af skurene og
forhandler de nye kontrakter med dem.
3. Evt. nyt fra revisor.
John Schantz fremlagde en økonomisk oversigt over de første måneder. Det
foreløbige regnskab ser ud til at følge regnskabstallene fra 2014. Ligeledes ser
budgettet ud til at blive holdt indtil nu.
4. Havnefogedens punkter:
Hvordan er det gået med fjernelse af stativer og oprydning på havnen?
Det er gået over alt forventning, og det ser rigtigt pænt ud på havnen.

Havnens dag – evaluering!
Det var en dejlig dag med ca. 200 mennesker. Godt at klubberne på denne dag
får lejlighed til at møde hinanden. Vi fortsætter med Havnens dag.
Skt. Hans
Der kommer en duo og spiller under spisningen.
Visens skib kommer 6/7 kl. 20.00.

5. Datoer for bestyrelsesmøder i efteråret inkl. Julefrokost.
Bestyrelsesmøderne afvikles den 3. tirsdag i hver måned. Det giver følgende
datoer: 18/8 – 15/9 – 20/10 – 17/11.
Julefrokost lørdag den 12. december.
6. Eventuelt.
Der var ikke noget under eventuelt.

