Referat fra bestyrelsesmødet d.8.dec. 2020
Tilstede: Christian, Lars, Søren, Torben, Poul, Stefan og Erik.
Herudover deltog: Revisor og Havnefogden.
Generalforsamling
Bestyrelsen har besluttet vi afholder den to gange aflyste generalforsamling for
2020 d. 26 januar 2021 i HMI's hal på Villavej.
Yderligere informationer om generalforsamlingen fremgår af den netop udsendte
indkaldelse.
Vi gør opmærksom på at generalfordsmlingen for året 2021 afholdes som normalt.
Formanden
Kystinspektoratet har endeligt godkendt etablering af en bølgebryder ved
indsejlingen til lystbådehavnen.
Lokalplan 5040 der omhandler Færgebyen på rallejet, har været i offentlig høring
et stykke tid. Bestyrelsen har vedtaget at gøre indsigelse!
Vi ønsker en støjdæmende foranstaltning mellem bådopbevaringspladsen og
bebyggelsen, så vi ikke kommer i klemme med for meget støj ved klargøring af
både
Havnefogden
Årets gæstetal endte på 2947, og på et døgn havde vi 107 besøgende.
For begge dele har det været et rekordår i Hou Lystbådehavns historie.
Anders fremlagde en alternativ løsning til placering af materielhallen i stedet for det
oprindelige forslag - placering i skel til Egmont.
Bestyrelsen havde ønsket et alternativ forslag for at slippe med en lavere udgift til
byggeriet ved ikke at placere det i skel. Der blev diskuteret frem og tilbage – for og
imod.
John foreslog derfor at vi skal få et prisoverslag på begge placeringer til næste
møde som vi kan tage stilling til. Dermed blev det!
Cash loaderen har været sendt til opgradering og er kommet retur. I samme
forbindelse blev den ændret så det ikke mere er muligt at betale med kontanter.
Udskiftning af kortlæser på betalingsstander til tankanlæg er sat i ordre, og derfor
ikke skiftet endnu.
Det tidligere udvalg til placering og omfordeling af pladser mest hensigtsmæssig i
havnen, består stadig.
Udvalget består af Anders, Stefan, Christian, Søren og Lars.

Økonomi
Intet nyt – vi venter på årsopgørelsen!
Budgetudvalget der består af John,Torben, Anders og Christian er i gang med
bugettet for 2021.
Forsikringer
Udvalget har haft møde med forsikringsmægleren fra Flid Havne, og det har affødt
en del spørgsmål som mægleren er taget hjem for at undersøge!

NB: Næste møde afholdes d.12.jan. 2021.
Ref. Erik Pedersen

