
 

Referat fra Medlemsmøde og Generalforsamling, mandag 

25. marts kl. 19.00 i Hou Hallen 
Referent: Ryan Moric 

Kl. 19 bød Hou Fællesforums formand, Jon Jensen, velkommen til 

de fremmødte…40-45 personer.                                                                                                                                                                                          

En særlig velkomst lød til Karina Hougaard, Hou Skole og Børnehus 

samt til Søren Møllgaard Kristensen, Egmont Højskolen som 

aftenens gæstetalere.                                                                               

Herefter fokuserede Jon på Udviklingsplanen for Hou og Omegn 

(omdelt til alle husstande i lokalområdet ultimo 2018), nemlig 

realiserings- og strategidelen. Jon kom vidt omkring: 

• Hou Søpark 

• Sikring af kyststien  

• Trafiksikkerhed langs Hou-vejen og på Spøttrupvej 

• Præsentationsfilm om Hou og omegn 

• Kunststofbane (læs: boldbane) ved Hou Hallen 

• Klitrosevej-byggeriet 

• Alexanderplads – byggeri 

• Bebyggelse på Hou Havn i øvrigt 

• Fokusgruppen: Velkommen til vores lokalområde 

(Alt frit fortalt; men ”stort set” også hvad der var skrevet ned som 

Formandens beretning - herom senere) 

Kl. 19.20 gav Jon ordet til Karina, som var indbudt til at fortælle 

om sin baggrund, og om hvordan hun ønsker at lede/drive Hou 

Skole og Børnehus.                                                                                             

Karina fortalte om sin opvækst og skiftende ”lærergerninger” på sin 

vej til Hou.                                                                                                                                                                                                                               

Karina havde medbragt en lille træfigur (Kai Bøjesen-fugl) som hun 

havde fået foræret af en tidligere elev og dennes forældre. Eleven 

hed Niels – drengen, som følte, aldrig at lykkes; men alligevel blev 

flyvefærdig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Netop det at følge børn/elever over år fra ”rede til at være 

flyvefærdig” (læs: fra børnehave-/skolestart til afgang fra Hou 

Skole) var allerede hvad Karina brændte for på Hou Skole.                                                                     

Hun fokuserede på alt det positive, hun havde mødt: glade og  



forventningsfulde børn/elever, samarbejdende forældre samt 

dygtige og dedikerede medarbejdere; men hun var også klar over 

at ”noget skulle samles op”. 

Konklusionen må være, at Hou Skole har fået ansat en pædagogisk 

leder, som vil ”brænde” for den positive udvikling på skolen - som 

hun sagde:                                                                                                  

Hou har brug for skolen, og skolen har brug for Hou - sammen skal 

vi kunne fortælle den gode historie i forlængelse af gode oplevelser. 

Kl. 19.40 blev det så Sørens tur til at fortælle efter samme 

indbydelse.                                                                                                                                                                                                                                         

Søren fortalte om sin opvækst i Nordjylland – den gode by 

Frederikshavn 😊 – over tømreruddannelse til læreruddannelse og 

skiftende lærerudfordringer til landingen på Egmont Højskolen. 

Søren fortalte om Egmont Højskolens og egen fokus på 

begreberne: Værdighed, Myndighed og Solidaritet.                                                                                                                                                                                                                  

Han slog fast, at Egmont Højskolen er og fortsat vil være en 

Almindelig Folkehøjskole, dog med en særlig elevsammensætning – 

Her i 2018/19 med et elevtal på ca. 210 hvoraf ca. 80 lever med et 

særligt handicap og/eller funktionsnedsættelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Søren talte om rummelighed, og illustrerede det ved at henvise til 

Egmontskolens brede døre og indgangsdørens villighed til at åbne 

sig – ”ja, den åbner sig jo automatisk, når nogen kommer forbi”. 

Søren fortalte også om sin bevidsthed om, at Egmont er og skal 

være et kulturelt kraftcenter – ikke mindst for nærområdets 

borgere.                                                                                                                                                         

Derfor er der også kulturarrangementer næsten hver onsdag i 

elevfællestimerne om aftenen, hvor alle udefra er velkomne. 

Eksempelvis omtalte Søren: ”Spis, syng og snak” – aftener, som 

nok var kommet for at blive. 

Kl. 20.10 KAFFEPAUSE og kage. 

Kl. 20.45 blev den formelle generalforsamling ”skudt” i gang, efter 

vedtægternes dagsorden, nemlig: 

1. Valg af dirigent og referent.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Her valgtes hhv. Jann Worm og Ryan Moric 

2. Bestyrelsens beretning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Her valgte formanden – Jon – at sige ”- det der står i 

beretningen, er faktisk det jeg fortalte indledningsvis på 

aftenen – ønsker I det læst op?                                                                                                                               

Efter kort pause blev det klappet, og dirigenten konstaterede 



at bestyrelsens beretning hermed var godkendt af 

forsamlingen. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.                                     

Hou Fællesforums kasserer, Jan Schartau, fremlagde, på sin 

egen humoristiske måde, årets regnskab, og enkelte 

spørgsmål blev besvaret.                                                                                

Herefter igen, efter kort pause, igen applaus, og dirigenten 

konstaterede at regnskabet hermed var godkendt.  

4. Godkendelse af budget.                                                                                  

Her er fremlagte Jan så bestyrelsens bedste bud på næste års 

budget.                                                                                                  

Med applaus blev også budgettet godkendt. 

5. Valg af bestyrelse.                                                                                     

Her valgtes:                                                                              

Jon Jensen (genvalg),                                                                               

Vagn Mørk Sørensen (nyvalg/tidligere suppleant) og                                            

Henrik Thiesen (nyvalg) 

Valg af Suppleanter.                                                                                   

Her valgtes: Eva Carlslund (nyvalg) og                                                

Birger Laursen (nyvalg) 

6. Valg af revisorer.                                                                                      

Her genvalgtes:                                                                                              

Jørgen Hasselbalch og                                                                              

Keld Olsen 

Valg af revisorsuppleanter.                                                                        

Her valgtes:                                                                            

Nicolai Jensen og                                                                                                          

Anna Marie Christensen 

7. Indkomne forslag.                                                                                  

Ingen. 

8. Eventuelt.                                                                                                   

Intet 

Kl.ca. 21.30 takkede dirigenten for god ro og orden under 

generalforsamlingen og gav ordet tilbage til Jon Jensen, som 

takkede af til aftenens fremmødte. 

Efter mødet konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således: 

Formand – fortsat Jon Jensen                                                                     

Næstformand – Dorthe Wittendorff (ny)                                               

Sekretær – Vagn Mørch Sørensen (ny)                                                    

Kasserer – fortsat Jan Schartau                                                                  

Menigt medlem – Henrik Thiesen  


