Referat fra bestyrelsesmødet d.12. oktober 2021
Mødedeltagere: Søren N, Torben, Erik, Christian, Lars og Søren M
Suppleanter: Gorm og Martin
Herudover deltog: Revisor og Havnefoged.
Fraværende: Stefan på grund af influenza

Formanden
Kommunen har nu færdiggjort vinteropbevarings pladsen. Da der efter opgravning til
stabil gruset kom et kraftig regnskyl, hvorefter der lå vand i hullet de følgende dage, vil
formanden tage kontakt til OK for at få belyst bæreevnen.
Der er en aftale med OK at Anders administrerer pladsen ved honnørkajen. Men her på det
seneste har OK og Bådhotellet lavet en aftale uden om Anders, hvilket har medført noget
postyr ved afrigning af master. Formanden vil tage det op på næste møde med OK.
Lystbådehavnen deltager i årets møde i Flid (Sammenslutningen af danske lystbåde havne)
med Søren N, Lars og Gorm.
Langskibsbroen der er ved at blive forlænget, vil give en ekstra indtægt på ca.400.000,-

Udtagelser til pressen
Bestyrelsen har besluttet at det kun er formanden, havnefogden og fungerende havnefoged
der må udtale sig til pressen på bestyrelsens vegne.

Havnefogeden
Der været 2973 gæstesejlere i Hou i 2021 mod 2947 i 2020. Håbet har været at runde de
3000 stk, men det må så blive i 2022.
Renoveringen af den gamle havn er nu i gang og personalet er fuld booket med dette.
På den nye vinterplads har OK givet tilladelse til at både gerne må rage ud over det opsatte
fod hegn.
Sker det at der kommer huller i stabilgruset af den ene eller anden grund, kan i efterfylde fra
den bunke der ligger på pladsen.
Byggeriet på rallejet er igen udsat, hvilket medfører at vi her i efteråret kan køre over rallejet
med de både der skal stå på den nye vinterplads.
Når der bliver etableret en vaskeplads på honnørkajen vil der opstå kø hvis alle står med
hver deres lille hobby højtryksrenser. Derfor har havnen indkøbt en damprenser der kan
klarer arbejdet på kort tid.

Både på land
På den nye vinterplads må der stå både i perioden :15.oktober til den 1.maj.

Økonomi
Vi følger budgettet for 2021.
Det er nu endeligt afklaret med banken hvordan vi får finansieret renovering af havn samt
bygning af den nye materielhal. Det bliver som fremlagt på generalforsamlingen.

Suppleanter
De to valgte suppleanter på generalforsamlingen, blev indbyrdes enige om at:
1. suppleant: er Gorm Brogaard
2. suppleant er Martin Vesterager

Wifi
På generalforsamlingen blev det ønsket at vi udvider vores bredbånd. Bestyrelsen har
undersøgt muligheder og priser, og er kommet til den konklusion at det vil blive for dyrt.

Intranet
På generalforsamlingen blev det foreslået at ”Havnen” opretter et intranet. Det er
bestyrelsens opfattelse at det ligger uden for vores primære formål.

Klamper på honnørkajen
Der bliver opsat klamper i passende mængde for bedre fortøjning.

NB: Næste møde afholdes tirsdag d.9.nov 2021 kl.17.00

Ref. Erik Pedersen

