
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn tirsdag den 20. november 2018  

Til stede: 

Fra bestyrelsen: Søren – Poul – Stefan – Torben - Palle. 

Afbud fra Christian. 

Suppleanter: Mogens deltog 

Herudover: Havnefogeden og Elvin Hansen. 

 

1. Havnefogedens punkter. 

 Havnen er ved at lukke ned for vinteren. Ellers almindelig orientering. 

Bro over jollehavnen skulle gerne stå færdig til foråret. 

 

2. Møde med Kasper Grønborg fra Odder Kommune: 

a). Materiale hal. Skal godkendes af byggesagkyndig fra Odder Kommune. Hvis ny 

bygning, så ny lokalplan. 

 b). Godkendelse af tegning vedr. renovering af den gamle havn. 

Kommunen skal fremskaffe en havnenær plads til vinteropbevaring af både. 

Kommunen vil finde ud af, hvem der har ansvaret for honnørkajen. 

Det er vigtigt, at lystbådehavnens bestyrelse orienteres om kommunens planer og 

omvendt. 

Der er aftalt et nyt møde med kommunen den 10. januar 2019, hvor også punktet om 

godkendelse af tegning for renovering af den gamle havn tages op. 

Der skal være en visionsdag for havnen for bestyrelsen den 9. december kl. 10.00 – 

15.00. 

3. Møde med banken v). Schantz, Christian og Torben. 

Banken er meget positivt overfor fremtidige projekter. De gjorde opmærksom på, at 

de er villige til yderligere investeringer, fordi Lystbådehavnen holder, hvad de lover 

4. Ansøgning af LAG-midler. 

Man kan søge max. 50% af det, som et projekt koster. Der søges p.t. ikke LAG-midler 

5. Generalforsamling 2019. 

a). Dato – Søren kommer med dato efter at have talt med Clavs Bonde Mikkelsen. 

b). Valg: På valg til bestyrelsen er Palle Jensen (ønsker ikke genvalg) – Torben Hein og 

Christian Rothe. Herudover skal vælges et yderligere bestyrelsesmedlem, da Odder 



Kommune ikke udpeger nogen. 

Valg af suppleanter: Torben Solhøj Nielsen stiller ikke op igen.  

6. Aftale mødedatoer for første halvdel af 2019. 

Bestyrelsesmøder afholdes den 2. tirsdag i hver måned. 

8/1 – 12/2 – 12/3 – 9/4 – 15/5 – 11/6. 

7. Julefrokost – fredag den 14/12. 

Frokosten holdes kl. 18.00 og er med ægtefæller. Søren, Havnefogeden og Palle 

arrangerer. 

8. Eventuelt. 

Søren og Havnefoged holder mede med Martin Mikkelsen fra konservativ folkepati i 

Odder den 21/11. 

Ref. 

Palle Jensen 


