Beretning ved Hou Fællesforums generalforsamling marts 2013

Endnu et år er gået, og jeg vil hermed fortælle lidt om hvad vi har bedrevet i Hou Fællesforum i det
forgangne år. Arbejdet er som sædvanligt foregået i fokusgrupper, og her er lidt om hvad disse
grupper har lavet.
Vores største projekt har været arbejdet med at lave informationshæftet, der fortæller om alt
muligt der vedrører Hou og omegn. Hæftet er tænkt som nyttig information til egnens beboere, og
samtidig til turister og andre som er interesseret i at vide noget om Hou. Vi arbejdede med hæftet
i nogle måneder, og vi synes selv at resultatet er blevet særdeles godt, hvilket vi heldigvis også har
fået fortalt af ganske mange mennesker. Vi har omdelt hæftet til samtlige husstande i
lokalområdet, og desuden er det muligt at rekvirere det på campingpladsen, på institutioner og
hos byens forretninger m.m.
For flere år siden oprettede vi en gruppe, som skulle arbejde med kystsikring og anlæggelse af en
tilgængelig sti på stranden. Gruppens medlemmer fik hurtigt kontakt til andre som var interesserede
i at arbejde med disse emner, og det har ført til at der blev oprettet en gruppe, som i øjeblikket er
langt fremme med hensyn til at realisere planerne
Vores nyeste tiltag er oprettelsen af en fælles hjemmmeside for alle interesserede foreninger,
institutioner og forretninger m.m. Hjemmesidens navn er oplevhou.dk, og formålet med den er at
samle oplysninger om hvad der foregår i lokalområdet, og sørge for at oplysningerne bliver let
tilgængelige for lokalbefolkningen, turister og andre med interesse for hvad der sker i vores
nærområde.
Vi arbejder også lidt med trafiksikkerhed, dette er dog en svær sag idet kommunen har meget små
midler til dette område. Vi har et medlem i kommunens trafiksikkerhedsudvalg, og vi prøver
derigennem at få gennemført hastighedsdæmpende foranstaltninger igennem byen, og desuden
arbejdes der i øjeblikket for at få fjernet volden foran Hou Hallen og i den forbindelse at få
flisebelagt fortovet fra hallen og ned til skolen.
På vores hjemmeside www.houfaellesforum.odderweb.dk kan man finde referater af møder i
fokusgrupper og i forretningsudvalget.
Til slut vil jeg takke alle, der på den ene eller anden måde har været med til at bakke op om Hou
Fællesforum, ikke mindst til mine kolleger i bestyrelsen

