Hou Fællesforum
Bestyrelsesmøde
18.12.2014
Mødested: Skuden, Hou
Referent : Flemming Roger Kristensen
Til stede : Den valgte bestyrelse + Webkonsulent Lars
Dagsorden:
1. Opfølgning af seneste bestyrelsesmøde
2. Siden sidst
3. Orientering fra fokusgrupperne
4. Information til medlemmerne
5. Kommende opgaver
6. Økonomi
7. Diverse
8. Næste møde
AD 1:
Hjemmesiden for Hou Fællesforum skal tilrettes den nye situation, hvor vi er Lokalråd og
medlemsbetingelserne m.h.t betaling m.m. er ændrede.
Ligeledes er bestyrelsesgalleriet i dets nuværende form ikke aktuel. Dette rettes også
Lars retter disse forhold efter oplæg af Jon og Jan
AD 2:
Der er tilgået penge fra Odder Kommune til oprettelse af lokalråd. Dette indikerer at OK har
accepteret vore vedtægter. Jon vil rette henvendelse til OK for at få en formel bekræftelse
Jon og Ryan havde deltaget i et fællesmøde i Hampen, hvor en større kreds af lokalsamfund kunne
udveksle erfaringer med hinanden. www.oplevhou.dk vakte opmærksomhed rundt om i halmen—ja,
man sad i halm!
Jon og Ryan havde også nyttige impulser med hjem. Eksempel herpå er en ressourcebank, hvor
behov, evner, kapacitet for forskellige opgaver samles og formidles.
Eks.: ”Gamle Ane kan ikke klippe sin hæk, men lidt yngre Frederik kan og vil, men han kender ikke
Anes behov”. Her kan ressourcebanken være aktuel.
AD 3:
Kyst/sti
Dorte beretter om møde med kyststi interessenterne om den fremtidige driftsform.
Detaljerne heri fremgår af rapport i www.houfaellesforum.dk under kystgruppen.
Egmont vil rydde stien for opskyllet tang regelmæssigt.
Odder Kommune vil i samarbejde med Naturstyrelsen stå for reparationer af stien for nedbrud og
skader. Hou Fællesforums kystgruppe vil sammen med borgere i Hou holde øje og evt. klippe en
forstyrrende gren eller to.
Palle Kjær vil fremover indgå i kystgruppen
Havn
Leo Christoffersen Vej & Park OK har sammen med folk herfra besigtiget havnearealerne.
Der er enighed om, at L.C. skal fremkomme med et oplæg til forskønnelse af området i form af
oprydning, beplantning m.m.

Trafik
Et nyt uheld på Houvejen har aktualiseret en bedre og sikrere trafikløsning på Houvejen i
byområdet.
Ryan vil rette henvendelse til Odder Kommune og gøre opmærksom på behovet for en forbedring.
Www.oplevhou.dk
Redaktionen ønsker glædelig jul og godt nytår. Man drosler lidt ned og holder en velfortjent
julepause. Det er virkelig lykkedes at opnå succes. Mere end 300 artikler og lidt over 26000 besøg
på et år! Godt gået!
AD 4:
Intet
AD 5:
Beplantning og sanering af havneområdet
AD 6:
Jan kunne berette om en god og sund økonomi. En kassebeholdning pr. dato på ca kr. 25000, 53
annoncører på websiden
AD 7:
Intet herunder
AD 8:
Næste bestyrelsesmøde afholdes 26.01.2015 kl. 16.00 hos Susanne på Gersdorffslund

