
 

 

Bestyrelsesmøde 

04.02.2019 
 

 
Mødested:       Hos Palle 

  Til stede:       Den valgte bestyrelse med fravær af Vagn Mørch 

                        Observatør fra www.oplevhou.dk: Jann Worm 

 Referent:       Fl. Roger Kristensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning på sidste møde 

2. Siden sidst 

            A: Møde med teknisk chef Casper Grønborg om realisering af emner fra udviklingsplan 

            B: Realisering af andre dele af udviklingsplanen. 

            C: Lokalråd- ”hvorfor er vi her, og hvordan gør vi det”? Oplæg til plan for fremtidigt 

                 samarbejde med kommunen og mellem lokalrådene 

            D: Fællesmøde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd  

            E: Status på aftale om at få lavet en tilflytter og bosætningsfilm om Hou og omegn 

            F: Rapport om ”Maritime naturoplevelser” 

            G: Årets generalforsamling og medlemsmøde- Fastsættelse af dato og indhold 

                 Dato evt. alternative datoer 

                 Medlemsmødets indhold 

                 Information om mødet 

                 På valg 

 

3. Orientering fra fokusgrupper 

Kyst/sti:  Møde med kommunen 

Havn: 

Trafik: færre busafgange, Blafferpunkter og evt. blafferflag 

www.oplevhou.dk 

Velkomst til nye borgere 

Grønne områder: Status for Hou Søpark 

 

4. Kommende opgaver 

5. Økonomi 

6. Diverse 

7. Næste møde   

 

   Referat: 

 

  AD  1 

I forbindelse med lokal meningsmåling om stavemåde for HOU eller HOV, vil vi gerne koble 

målingen på folketingsvalget som en ekstern stand udenfor valgstedet 

Ryan kontakter Odder Kommune for at få accept på undersøgelsen. 

 

http://www.oplevhou.dk/


 

 

 

 

AD  2  

A 

Der er afholdt møde med teknisk chef Casper Grønborg og Jette Harland fra Kommunen. 

Ref.: Separat rapport herom fra Jon Jensen af 04.02.2019 

 

B: 

Der tilstræbes mere PR for Hou og omegn via lokal-tv -og presse i øvrigt 

Evt. oprettes en fokusgruppe med yngre folk, end vi er i bestyrelsen 

 

C: 

Ref.: Se separat oplæg fra lokalrådene i kommunen 

 

D: 

Jon og Ryan deltager i fællesmødet den 13.02.2019 som repræsentanter for os i Hou. Der må sendes 

2 delegater fra hvert lokalråd  

 

E: 

Der er underskrevet en aftale om udarbejdelse af en tilflytter/bosætningsfilm for Hou og omegn. 

Kapitalgrundlaget søges tilvejebragt af produktionsselskabet vha. sponsoraftaler med interessenter i 

projektet 

Et estimat på økonomien fra selskabet: minimum kr. 25.000, men nærmere kr. 50-75000. 

 

F: 

Vi har modtaget en meget positiv tilbagemelding fra projektmagerne i ”Maritime Naturoplevelser” 

på havnen i sommer 

Se separat rapport herom 

 

G: 

Der arbejdes med etablering af et par ”Blafferpunkter” i Hou langs trafikvejen til Odder 

Ryan præsenterede udkastet til et ”Blafferflag” som blafferne kan blaffe med. Det skal signalere 

hæderlighed og fremme tilliden til den pågældende.?! 

Der fremstilles 100 styk som forsøg  

 

Generalforsamling: 

Datoer bragt i forslag: 25.03 eller 26.03 

Som tema til medlemsmødet søges Skolernes 2 nye chefer engageret som oplægsholdere. 

Carina Hougaard, Hou Skole og Søren Meldgaard Kristensen Egmont skolen 

På valg til generalforsamlingen er: 

Jon Jensen 

Ryan Moric 

Fl. Roger Kristensen --- modtager ikke genvalg 

 

Suppleanter: 

Vagn Mørch 

Palle Kjær ---- modtager ikke genvalg 

 

AD  3 

Kyst/sti 

Afholdt møde med Odder Kommune 31.01.2019 om skaderne på stien og manglende tilladelse til 

etablering af høfder m.m. 

Se separat rapport herfra af 31.01.2019 fra Dorte W. 

 

 



 

 

 

 

Havn: 

Intet herfra 

 

Trafik: 

Se rapport fra Jon Jensen af 4.02.2019 om møde med kommunens tekniske chef 

Ref.  Pkt. 2 A 

 

www.oplevhou.dk 

Der er nu 59 annoncører på sitet. Redaktør Jann Worm tilkendegiver tilfredshed med de mange 

følgere, man kan notere sig. 

Redaktionsfolkene gør det godt. Producerer 5 – 8 nye artikler hver uge. 

Man kunne godt bruge et par folk mere  

 

Velkomst til nye borgere: 

 Jan har nu sagt velkommen til 115 husstande 

 

Grønne områder:  

Bassinet ved Hou Søpark er p.t. under oprensning. Kommunen har haft sine ”kasket problemer” 

med opgaven. Der er tale om et § 3 vandhul. Et sådan er fredet og må ikke ændres. Heroverfor står 

kravet til et regnvands bassin (klimatilpasning) og fordring på et ikke forurenet bassin. 

Der er opnået dispensationer og arbejdet er i fuld gang. 

Projektet med Hou Søpark kører således planmæssigt 

 

AD  4 

Er behandlet under tidligere punkter. 

Dette faste punkt udgår fremadrettet 

 

AD  5 

Kassebeholdningen er p.t. kr. 18997 

Banken kræver nu kr. 500 p.a. for at føre konto med os 

Årsregnskabet er revideret uden påtegninger – fremlægges på generalforsamlingen 

 

AD  6 

Intet herunder 

 

AD  7 

Næste møde afholdes: mandag den 11.03.2019 kl. 16.00 hos Fl. Roger Kristensen 

 

 

 

 

 

http://www.oplevhou.dk/

