
Til Hou Lystbådehavns bestyrelse m.fl.! 

 

Referat af  bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn tirsdag den 20. maj 2014. 

 

Til stede: Hele bestyrelsen, begge suppleanter samt Havnefogeden. 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstituering af bestyrelsen. 

Formand: Søren Nørgaard. 

Næstformand: Poul Knudsen 

Kasserer: Thorkild Hebsgaard 

Sekretær: Palle Jensen 

 

2. Siden sidst – herunder Havnefogedens punkter. 

A): Kontrakter på klubrum. 

Bådlauget har 1 klubrum, og fritidsejlerne har 1 klubrum som deles med havnen. 

Der er udarbejdet kontrakter med Bådelauget og fritidssejlerne. Der er lavet 

kontrakter i lighed med andre brugere på havnen. 

B): Kontorets åbningstider blev vedtaget   

 

3. Havnens dag - 1. juni (V. Stefan og Havnefoged). 

Der kommer nye mennesker til Havnens dag: ”Smørreblomst”. Århus Sea 

Rangers kommer. Klubber og institutioner deltager. Stor interesse om dagen. 

Der er rundstykker for frivillige hjælpere kl. 9.00. Dagen starter kl. 11.00. Lars 

Løndorff er konferencier. 

Der er lagt op til en rigtig god dag. 

 

4. Evaluere Generalforsamlingen. 

Formanden glædede sig over den gode stemning og især over den opbakning, 

som bestyrelse opnåede. Bestyrelsen var åben på alle punkter. Schantz 

fremlagde budget og regnskab på en rigtig god måde. 

 

5. Gamle stativer på rallejet (skulle afvente generalforsamlingen). Herunder en 

drøftelse om, hvordan vi kommer videre med stabelbare stativer. 

Gamle stativer opmagasineres  på rallejet langs cafeen. Der kommer et opslag på 

havnen og på hjemmesiden, hvor der gøres opmærksom på, at unavngivne 

stativer fjernes. 

 

 



 

 

6. Evt. nyt fra kommunen efter mødet med borgmesteren. 

Sendt brev til kommunen vedr. forlængelse om havnens lejeperiode samt evt. 

overtagelse af kranen. Kommunen har bedt om de sidste 5 års regnskab. 

 

7. Kommende punkter, som vi måske kan nå én eller flere af: 

A) Snak omkring trailerfolket. 

Havnen sender fortsat signal om, at man er velkommen med sin båd på 

trailer. Der sendes en ansøgning til beredsskabskommisionen v) Elvin Hansen 

om at benytte sig af slæbestedet ved Tunø færgen. Dette giver mulighed 

for parkering af bil og trailer. Formanden sender ansøgningen. 

Resten af punkterne nåede man ikke! 

B) Snak om at konvertere gamle lejere til ejere 

C) Snak om 2 kontraktmodeller – herunder Juelsmindemodellen 

D) Snak om uddybning og omfordeling af pladser – herunder jollehavnen. 

 

8. Eventuelt   

          Sidste møde før sommerferien er tirsdag den 17. juni. 

 

 

Venlig hilsen 

Palle Jensen 

 

 


