
Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn tirsdag den 9/6 – 2020.  

 

Til stede: Stefan, Christian, Lars, Søren, Poul, Torben og Erik. 

Herudover deltog Havnefoged og Revisor. 

Formanden 

Formanden har undersøgt lovligheden i udsættelsen af generalforsamlingen i 

forbindelsen med Covid-19 epidemien. Dette er en gyldig handling! 

 

Men som udviklingen skrider frem vil der måske være mulighed for at 

generalforsamlingen kan blive afholdt når vi kommer frem til aug-sep. 

 

Som det kan læses i det seneste nyhedsbrev der er udsendt, vil Hou Lystbådehavn få 

indført følgende ønsker i den nye lokalplan: 
 Vi kører videre med den tegning der blev godkendt på generalforsamlingen 2016, med de ændringer 

der måtte fremkomme. 

 Lystbådehavnens kapacitet på 325 pladser plus det antal der er i den gamle havn (ca. 450 

tilsammen), er tilfredsstillende og vi ønsker ikke tal på bådepladser og parkeringspladser i den nye 

lokalplan.  

  Vi behøver vinterplads til 100 både  Ny kran/travelift på honnørkaj til evt. senere etablering - ca.25 

ton kapacitet.  

  Mulighed for opstilling af mobile salgsvogne (madvogn).  Tilladelse til større klubhus i 2 etager med 

restaurant på 1.sal  

  Fremkommelighed for tank og kranbil til honnørkaj. 

 Vaskeplads på honnørkaj i forbindelse med bådoptagning. 
 

Havnefogeden 

Der er banket pæle i til forlængelse af langskibsbroen. 

 

Der vil blive foretaget prøveuddybning i den gamle havn mht. til fjernelse af klaplag 

(opgravning) ved etablering af Fase 2 i havnen. 

 

PT ligge vi på 80 gæstesejlere mere i år end på samme tid sidste år. 

 

Økonomi 

Intet nyt. 

 

Parkeringsforholdene 

Fase 1 

I forbindelse med pinsen i år har problemet med parkering omkring havnen været 

meget synlig. For at komme på forkant med kommende ”kaos”, vil vi her og nu 



foretage nogle ændringer inden for de bestående rammer på Lystbådehavnens 

parkeringsareal som kan afhjælpe lidt på generne for bådejerne. 

 Pæleafgrænsningen mod kørevej og masteplads vil blive fjernet hvilket kan 

give 1 – 2 pladser mere i bredden  

 På plankeværket op mod materielgården bliver der stribet op til angivelse af 

parkeringsbåse.  Ligeledes bliver der mærket op på de hvide pæle hvor 

parkeringsbåsen er. 

 Der bliver afmærket 2 pladser til korttidsparkering (Max 30 min), for af og 

pålæsning. 

 Der vil også komme en opmærkning af båse der vender ud mod den gamle 

havn 

 Der bliver opsat skilte med henvisning til alternative parkeringspladser. 

 

Vær opmærksom på at kørevejen er en brandvej, og at parkerede biler kan/vil 

blive fjernet uden varsel! 

                 Ved længere tids afrejse fra havnen (3 dage) skal jeres bil parkeres på rallejet. 

Fase 2 

Vi har nedsat et udvalg bestående af Anders, Poul og Stefan der med ekstern 

hjælp skal komme med en total omtænkning af de bestående arealer. 

 

Regler for skilte på bådplads (Rød/Grøn) 

Når man sejler ud fra sin plads og ikke kommer tilbage samme dag, skal skiltet 

sættes på grøn.  

Dagen før at I kommer hjem, kan I sende en sms til havnefogeden om at han 

skal sætte jeres skilt på rød. Husk at angive pladsnummer. 

På den måde har havnen en fri plads til gæster, og I sikre jer at pladsen er ledig 

når I kommer hjem. Havnefogeden vil nemlig hver morgen sætte alle de tomme 

pladser han ikke har sat på rød - på grøn! 

      

Husk også at tilmelde dig havnens nyhedsbrev. Det sker på havnens 

hjemmeside. 

 

 

Ref. Erik Pedersen 


