
Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn tirsdag den 11/8 – 2020.  

 

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

Herudover deltog Havnefoged og Revisor. 

Formanden 

Vi venter på at OK bliver færdig med den nye lokalplan 

 

Generalforsamlingen er fastsat til d.6.oktober 2020. 

Klokkeslet og sted vil blive offentliggjort snarest. Grundet Covid 19 restriktionerne er 

vi nødt til at minimere antallet af deltagere til Generalforsamlingen og der vil derfor 

kun bliver adgang for en person pr. andelsbevis eller lejebevis. 

Lejere har som sædvanligt adgang til generalforsamlingen, dog er det kun 

Andelshavere der har stemmeret. 

Der bliver udsendt indbydelse som sædvanlig! 

 

Havnefogeden 

Brandvedtægterne er ændret så ansøgning om byggetilladelse til opførelse af ny 

materielhal er fremsendt til OK. 

 

Der ser ud til at vi får et rekordår af gæstesejlere i år. Allerede nu ligger vi  over hele 

sidste år og på dato er vi 404 besøgende foran, og sæsonen er ikke forbi endnu.  

Havnen har ansat Thomas Petersen som vikar for Henrik så længe at han er 

sygemeldt. 

Andelshavere med bådtrailere der benytter sig af slæbestedet ved klubhuset, og 

efterlader bil og trailer i stedet for at parkere på rallejet, risikere at få inddraget deres 

parkeringskort. 

 

Parkeringsudvalg 

Parkeringsudvalget der blev nedsat på sidste møde er godt i gang med arbejdet. 

 

Økonomi 

Halvårsregnskabet følger fint det budgetterede. 

 

Havnefolder  

Den nye havnefolder der skal promovere Hou Lystbådehavn er færdig og er allerede 

distribueret ud til Hals og Egense ved indsejlingen til Limfjorden, Tunø, Mårup, 

Langør, Ballen, Snaptun, Endelave, Juelsminde, Strib, Kongsgårde og Knebel bro. 

Folderen er fremstillet både på dansk og tysk. 

 

 



Vandscootere 

Til trods for den store aktivitet i havnen med trailerbåde og vandscootere forløber 

aktiviteten gnidningsfrit og brugerne er generelt gode til at respektere reglerne. 

Dog har der inden for de sidste par dage været en uheldig episode med en 

vandscooter der i sejlrenden har været til gene for andre med hensynsløst sejlads. Vi 

håber det er en enlig svale, men det er bestyrelsens holdning at farlig og hensynsløst 

sejlads ikke skal tolereres og vi beder derfor alle om at henvende sig til politiet på 

114 hvis man oplever noget tilsvarende.  

Hou Lystbådehavn vil ikke være et trækplaster for dem der ikke overholder gældende 

regler. 

 

          NB! Næste møde afholdes tirsdag d.8.sep. – 2020 kl.17.00 . 

 

Ref. Erik Pedersen 


