Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn tirsdag den 12/5 – 2020.

Til stede: Stefan, Christian, Lars, Søren, Poul, Torben og Erik.
Herudover deltog Havnefoged og Revisor.
Formanden
Der har været møde i følgegruppen til Havnebyen. Ikke noget nyt – corona virussen
har også her haft indflydelse mht. aktiviteten.
Gruppen fra bestyrelsen skal have møde med OK d.14.maj hvor man skal diskuterer
videre omkring vinteropbevaring af både.
Vaskeplads på Honnørkajen
Vi har diskuteret en evt. etablering af vaskeplads på Honnørkajen for at imødegå det
svineri der nogen gange har været ved rensning af både der bliver rengjort og
bundmalet på kajen
Vi diskuterer dette videre på næste møde.
Vær opmærksom på at havnen råder over godkendt slibeudstyr til fjernelse af
gammel bundmaling!
Havnefogeden
a) Vippebroen er meget tæt på en aflevering – der er håb forude!
b) Honnørkajen er blevet renoveret og står flot, men det er konstateret at toppen
kan være meget glat når den er våd. Toppen vil blive malet med skridsikker
maling.
c) Så er tiden kommet hvor vi igen døjer med parkering på havnen. Vi vil etablere
skiltning der henviser til parkering på rallejet.
d) Overnatning af Mobil Home er ikke mere tilladt på Lystbådehavnens område.
Anders har taget kontakt med denne oplysning de steder hvor det har været
opslået.
e) Vi har til dato haft 87 overnatninger mod 57 i 2019.
f) Enden af bro 4 forlænges en lille smule.
g) I år er det tiden hvor der skal males hvidt (vinduer, døre osv.). Anders vil kontakte
Seniorsejlerne for hjælp, når vi kommer lidt længere frem.
h) Byggetilladelsen til den nye materielhal er sat i bero, da der i år er kommet nye
skærpede krav til brandsikkerheden, hvilke vil betyde en øget omkostning. Vi
forventer at kravet til brandsikkerhed rulles tilbage til hvad det var, i løbet af
sommeren.

Økonomi
En gennemgang af økonomien viser at vi følger budgettet.
Generalforsamlingen
Formanden undersøger juraen omkring vores udsættelse af generalforsamlingen, og
udsender herefter et skriv til andelshaverne.
NB! Næste møde afholdes tirsdag d.9.juni. – 2020 kl.17.00 .

Ref. Erik Pedersen

