Kære alle

Hermed en Nytårshilsen og et nyhedsbrev fra Hou Lystbådehavn.

Vi fik endelig holdt generalforsamlingen og det var dejligt at mærke den opbakning vi får fra
generalforsamlingen.

Som I nok har bemærket, fik kommunen lavet vinterpladsen klar til os, og jeg synes at det fungerer over
forventning.
Nu arbejder vi på at få lavet en ny lejekontrakt for vinterpladsen. Vi har sendt vores oplæg til kommunen og
afventer nu deres udspil. Vi vil gerne have at lejemålet på havnen og lejemålet på Rallejet følges ad.

Fase 2 af ombygningen er nu i fuld gang og der er allerede sket rigtig meget: De gamle indermoler er ved at
blive gravet op og sejlet udenfor havnen hvor de skal danne kerne i den nye bølgebryder.
HMI broen er ligeledes fjernet og dækket fra den var i så god stand at Torben Skovbo har brugt dækket til
det sidste stykke af broen ved ydermolen. Den bro er også forlænget og går nu helt ud til fyret. Det har
givet nogle langskibspladser som allerede er solgt.

Ombygningen varetages af Vesta Fjord og Torben Skovbo.
Vesta tager sig af gravearbejdet og Torben slår broerne,

D.13/1 får vi klappetilladelsen (tilladelse til at dumpe opgravet materiale fra havnen, på et bestemt sted
uden for havnen) og så går Vesta i gang med at uddybe til 3 meter hvor molerne har været.

Da alt er lidt mærkeligt her i en Coronatid, har vi sørget for at få bestilt alle materialer i god tid, og vi har nu
alt hjemme til at lave arbejdet færdigt.

I forbindelse med klimasikring af Hou, ønsker kommunen at hæve Promenaden (vejen langs cafeen) med
ca.60 cm. Det betyder at der bliver slået en stål spuns langs hele promenaden og vi kan så uddybe helt ind
til promenaden og lave den planlagte langskibsbro til turisterne.
Det er heldigt at vi og kommunen har fælles interesse i den forhøjelse og spuns Udgifterne til spunsen
afholder kommunen.

Hallen har vi fået byggetilladelse til, men vi venter lidt med at sætte det byggeri i gang da der er nok at se til
lige nu.
I 2018 fik vi bevilget et engangsbeløb på 1 million af Odder kommune. Vi har ventet med at bruge pengene
da vi gerne ville være sikre på at kommunen kunne godkende det vi brugte pengene til. Vi har besluttet at
pengene skal gå til den nye dækmole og vi har fået pengene af kommunen.
Vi forventer at hele ombygningen er færdig omkring 1. april og så skal vi have en indvielse med mad og
drikke for alle andelshavere (hvis ikke coronaen spænder ben!!).
Priserne for at bruge havnen er, som vi meddelte på generalforsamlingen, uændrede. Vi har en god sund
økonomi og laver ikke noget før vi har råd til det.

Godt nytår, og vi ses i det nye år.
På bestyrelsens vegne
Søren

