
Referat af Hou Lystbådehavns bestyrelsesmøde den 12. maj 2015. 

 

1. Underskrive diverse referater – herunder fra generalforsamlingen – samt 

konstituering af bestyrelsen. 

Referatet blev underskrevet. 

Konstituering: 

Formand: Søren Nørgaard 

Næstformand: Poul Knudsen 

Kasserer: Thorkild Hebsgaard 

Sekretær: Palle Jensen 

 

2. Opfølgning på generalforsamlingen. 

a). Forslag fra Mogens Dahl. Bestyrelsen overvejer at anskaffe udlejning af 

bådstativer. 

Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at investere i stativer. (ca. 

40.000 kr. for 3 stativer), men henviser til Hou Lager- og bådhotel, som 

udlejer disse på dags- og ugebasis. 

 

b). Forslag fra Niels Peter Poulsen omkring om bådstativer kan blive på havnen. 

Bestyrelsen fik mandat til at tage dette op i deres forhandlinger med 

kommunen.  

Dette tages op på næste møde med kommunen. 

 

c). Forslag fra Hans Hammann vedr. en permanent kran på havnen. Hans 

Hammann havde forskellige forslag til en kran på havnen.  Bestyrelsen 

undersøger Hans Hammanns ideer og kommer med deres egne. Der bliver tale 

om en afstemning på næste generalforsamling 2016. 

En arbejdsgruppe bestående: Søren, Torben, Stefan arbejder med kranen.  

 

d). Eventuelt 

Forslag om samarbejde sejlerne imellem. 

Mads Ole Bach har lavet et link til sejlerdebatten.dk, som ligger på vores 

hjemmeside. 

Andelshaver savnede visioner om havnen. 

Bestyrelsen arrangerer visionsdag for bestyrelsen i efteråret. 

Forespørgsel om hvordan trailerfolket skulle forholde sig. 



Bestyrelsen henviser trailerne til offentlig parkeringsplads, som nu er udvidet 

mellem havnekiosken og den gamle toiletbygning 

 

e). Samarbejdet med Odder Kommune – hvor er vi? Hvad gør vi? 

Søren inviterer til møde med kommunen i maj/juni. 

 

3. Havnefogedens punkter: 

a). Nye kontrakter på jolleskure: 

Løbetiden på kontrakten er 5 år. 

Havnefogeden udarbejder kontrakter. 

 

 b). Stativpolitik: 

Hvad gør vi med ikke fjernede stativer / Vogne 

Havnefogeden henvender sig til ejerne til stativer med navn på. 

Der annonceres med skilte på broerne og på hjemmesiden. 

Stativerne fjernes 1.juni. 

 

 c). Havnens dag7. juni 10.00 – 14.00: 

Hvad skal der ske? 

Der er styr på arrangementet, hvor klubberne er involveret. Søren kontakter 

den nye kommunaldirektør m.h.p. at holde en tale.  Alternativ taler kan være 

Poul Erik Fink. 

 

 d). Personale: 

Jobtræning: Der er ansat én i jobtræning. 

Rengøring: Der er ansat én til rengøring. 

Henrik er sygemeldt. 

 

4. Reparation af mole ved bådskure. (Oplæg ved Thorkild, Torben, Søren og 

Havnefoged). Der er foretaget en midlertidig reparation, så området åbnet 

igen. 

 

5. Eventuelt. 

Der er kommet træ til et halvtag på terrassen. 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 9.juni.          Ref. Palle Jensen 


