
 

Referat af Hou Lystbådehavns bestyrelsesmøde 12.02.2019 

Til stede:  

Fra bestyrelsen: Søren, Christian, Poul, Stefan og Palle. 

Afbud fra Torben. 

Herudover deltog: Mogens (suppleant), Revisor, Havnefoged og Elvin. 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra Havnefogeden 

a). Jollebro – forsikring – lovlighed? 

Forsikringsmægler siger, at der ikke er problemer, når der blot bliver skiltet 

med, at det drejer sig om en vippebro. Produktionsskolen har produkt ansvaret! 

b). De knækkede pæle bliver nu udskiftet og eksisterende pæle trykprøves. Vi 

håber, at have pæle nok på lager til 3 år. 

 

2. Økonomi p.t. v). Schantz 

Schanz er næsten færdig med regnskabet, som han gennemgår med Torben og 

Christian. På næste bestyrelsesmøde 12.03.2019 skal såvel regnskab som 

budget godkendes af bestyrelsen. Budgetudvalget består af Christian, Torben 

og Poul. Christian indkalder budgetudvalget til møde, hvor budgetforslaget 

bliver udarbejdet. 

 

3. Alt vedr. generalforsamlingen. 

Afholdes 16/4 – 2019 kl. 19.00 på HMI. 

a). Valg – Der er 3 på valg til bestyrelsen. Torben og Christian er villig til 

genvalg. Palle stiller ikke op til genvalg. Bestyrelsens foreslår Lars Stazelhouse 

til bestyrelsen. 

b). Bestyrelsens forslag til suppleant: Mogens Thomsen og Erik Pedersen. 

c). Lokale på HMI er booket. Bestyrelsen møder kl. 18.00. Stefan kontakter 

Poul Erik Fink fra Egmont m.h.t. til lyd. Havnefoged aftaler alt det praktiske 

med HMI. 

d). Øl og vand v). Havnefoged. 

e). Stemmesedler: Trykning og uddeling ved Havnefogeden 

f). Dirigent bliver Clavs Bonde Mikkelsen. 

 



4. Samarbejdet med kommunen efter mødet 10.01.20  19? 

Søren forstander fra Egmont Højskolen og Søren formand Hou Lystbådehavn 

skal til møde med kommunen 23/2 vedr. den gule kran. Søren arrangerer et 

formøde med repræsentanter fra HMI, Egmont Højskolen og Hou 

Lystbådehavn.  

Stefans referat: 

Hou Havns bestyrelse møde med Odder Kommune! 

Torsdag den 10. januar 2019  

Fremmødte: Torben, Søren, Christian, Anders og Stefan 

Odder Kommune: Kasper, Bent 

1. Honnørkajen  

    A1- Consult (dykker undersøger kajen) der udarbejdes rapport, til grund for restaurering. 

   Odder Kommune er forventet bygherre på projektet. 

    Dialog med Egmont om at gøre kranen til fælles projekt. Forøge kranenes kapacitet. 

2. Vinteropbevaring 

    Vinteropbevaringsaftale gælder til maj 2025, er ikke politisk godkendt. 

    Fælles ansvar at finde ny vinteropbevaring. 

3. Antal Bådpladser / parkering (muligheder: rallejet, for enden af Strandvej) 

4.  Næste havneetape! 

Næste møde med Odder Kommune den 21.3.2019 kl. 15:30:   

 

5. Eventuelt. 

Næste møde afholdes tirsdag 12/3. 

 

 

Ref. 

Palle Jensen 


