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10. december 2020 

Informationsmøde og Generalforsamling i Hou Lystbådehavn 

 

Tirsdag den 26. januar 2021  kl. 19.00 

 
i HMI`s hal på Villavej 

 

Grundet Covid 19 restriktionerne er vi nødt til at minimere 

antallet af deltagere til generalforsamlingen og der vil derfor 

kun blive adgang for en person pr. andelsbevis eller lejebevis 

 
Det er lovligt at afholde generalforsamling med op til 500 deltager, så 

længe deltagerne benytter mundbind når man ankommer og går fra 

sin plads i hallen, se link:  

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-og-

forsamlinger 

 
Ved stiftelsen af andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A., blev der besluttet, at 

man fremover afholder et årligt informationsmøde for alle brugerne af 

lystbådehavnen i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling. 

På dette møde informerer bestyrelsen havnens brugere om bestyrelsens arbejde siden 

sidste møde og om de tanker og planer, som bestyrelsen arbejder med vedrørende 

havnens nuværende og fremtidige drift. 

 
Generalforsamling for andelshaverne i Hou Lystbådehavn: 

 
I foreningens vedtægter er der blandt andet anført: 

 
• Generalforsamlingen varsles ved brev -- normalt sammen med den årlige 

opkrævning af havnelejen/vedligeholdelsesudgiften. 

 

• Generalforsamlingen varsles mindst 6 uger før mødet bliver afholdt. 

 

• Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 4 

uger før generalforsamlingen - d.v.s. senest tirsdag den 29. december -

2020 

 

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-og-forsamlinger
https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-og-forsamlinger


• Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på havnens hjemmeside senest 

10 dage før generalforsamlingen. Med indkaldelsen skal følge dagsorden, 

revideret regnskab og budget samt eventuelle forslag til behandling. 

 

Med dette brev har bestyrelsen foretaget den krævede varsling af 

generalforsamlingen. 

 

Der vil blive udsendt yderligere informationer snarest. 

 

 

Dagsorden 

 
Til generalforsamling i Hou Lystbådehavn 

d. 26. januar 2021 kl. 19.00 i HMI´s hal på Villavej 
      

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

 

2. Beretningen om selskabet i det forløbne regnskabsår. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år. 

 

4. Indkomne forslag. 

 

De indkomne forslag kan læses på www.houhavn.dk  

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

          På valg til bestyrelsen er: 

                                                    Søren Nørgaard  -  Ønsker genvalg 

         Stefan Gerber -  Ønsker genvalg 

 Poul Knudsen  - Ønsker ikke genvalg  

Erik Pedersen  - Ønsker genvalg 

6. Valg af revisor. 

 

7. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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