Referat af ordinær generalforsamling i Hou Lystbådehavn 17/4 - 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Clavs Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at
generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Kurt Christensen og Gert Poulsen blev valgt til stemmetællere.
2. Beretningen om selskabet i det forløbne regnskabsår.
Formanden Søren Nørgaard aflagde beretningen. Her gjorde han rede for, at et
forslag fra bestyrelsen ang. udpegning af en politiker til bestyrelsen blev
trukket tilbage. Hans Hamann mener ikke, at bestyrelsen skal udpege en
politiker.
En deltager mente, at mastekranen er for smal foroven. Søren sagde, at der
ikke skal ofres penge på kranen nu.
Beretningen blev vedtaget og er Bilag 1 til dette refrat.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år.
John Schantz fremlagde det reviderede regnskab og budget.
Spørgsmål fra generalforsamling vedr. diesel og benzin. Overskuddet her er
89.000 kr. Spørgsmålet gik ud på, om andelshavere kan få et rabatkort, således
at de, for fremtiden, får benzin og diesel billigere end gæstesejlere og øvrige
kunder. Bestyrelsen vil tage det op.
Regnskab og budget blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Før man gik over til valget opfordrede Hans Hamann til at bestyrelsen
overvejede et kontinuerligt generationsskifte i bestyrelsen. Det vil blive taget
op i bestyrelsen.
Udover Søren, Poul og Stefan fra den nuværende bestyrelse opstillede
Mogens Thomsen.
Stemmefordelingen:
Søren Thorsen Nørgaard 78
Stefan Gerber 70
Poul Knudsen 50
Mogens Thomsen 42
Stefan Gerber, Søren Nørgaard og Poul Knudsen blev genvalgt.
På valg til suppleant er:

Herudover opstillede:
1. Suppleant: Torben Solhøj
2. Suppleant : Mogens Thomsen

Erik Pedersen 45 stemmer
Torben Solhøj Nielsen 63 stemmer
Mogens Thomsen 46 stemmer

6. Valg af revisor.
John Schantz Revision blev valgt.
7. Eventuelt.
I regnskabet og budgettet ændres lejere til andelshavere
Søren redegjorde for samarbejdet med Odder Kommune.
Spørgsmål om fordeling mellem lejere og andelshavere – ca. 300 andelshavere og 50
lejere.
Træværket på honørkajen blev der spurgt til. Det laves i løbet af foråret.

Ref. Palle Jensen
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