Bestyrelsens beretning marts 2015/marts
2016. Hou Fællesforum – Lokalråd for Hou
og Omegn.
(talepapir)
 Bestyrelsen har i perioden afholdt 7 bestyrelsesmøder excl.
Julemødet. Tak til bestyrelsen for flittigt fremmøde og
debatlyst. ALLE beslutninger i årets løb truffet ved
konsensus.
 Møde i Pakhuset Odder med Kommunalbestyrelsen og
etablerede lokalråd (Alrø, Hundslund, Gylling, Torrild,
Dyngby, Saksild Nølev………Senere Boulstrup).
 Besøg af Odder Kommunes 3 nye direktører,
kommunaldirektør Henning Haar (teknik), Soc., Sundhed
og Beskæftigelse Jette Lorenzen og Børn, Unge og Kultur
Karsten Poulsen. Kaffe i Hou Hallen, og en tur rundt i byen.
 Møde med repræsentanter fra de øvrige Lokalråd i
Ørtinghallen. Aftale møde 2 x årligt.
 Inviteret på besøg. Oplæg ”Sådan gjorde vi…….. fra 07-14”
før oprettelse af lokalråd i Hundslund, Gylling og Boulstrup.
Lidt om proces og oplevhou.dk.
 Forår 2015. Havnefocusgruppen ” Men`s vi venter….” i
samarbejde med Vej og Park (Leo Kristoffersen).
Oprydning i ”Færgemanns have, græsarealanlæg, sanering
af havnepladsareal og plantning af træer langs Strandgade
og indkørsel til Færgehavn.
 Forsøg med ” al indkørsel forbudt” til Cafè-arealet. Alle
respekteredes dette iflg. Martin
 Ny informationsstander på Havnetrekanten foran Kiosken
 (Kai Verner`s Skiltefabrik). Opslag v/ (Jan) og QR kode til
oplevhou.dk

 Ny Focusgruppe (udover Havn, Kyst og Trafik samt en
følgegruppe til oplevhou.dk) Velkomstgruppen. Besøg fra
januar 2016. Slagtergave/Brugsgave samt orientering. (PT.
besøgt 10 husstande)
 Forår 2016…..Møde på Hou Tunøfærges kontor 4. feb.
Præsentation af ”svingbaneprojekt”. Efterfølgende
borgermøde i Hou Hallen, skrivegruppe og udtalelse.
 Landdistrikternes Fællesråd, møde 18.03, om 5 dage –
indbudte 3 repræsentanter. To deltager: borgmester og RM
 Ønske om lidt tilplantning på Havneareal i forlængelse af
sidste forårs tiltag. Fremlyst på oplevhou.dk (Dorte).
 20. april møde for repræsentanter (2) fra lokalrådene før
møde på Rådhuset. Mødet foregår på Alrø.
Konsensus……vores indlæg ”trafiksikkerhed fra ønsket ny
bygrænse til Hou Havn”
 Sidst men ikke mindst oplevhou.dk. En stor tak til
redaktionsgruppen – 10 ”piger” som yder en kæmpe
indsats…..I får siden til at leve med Lars Ingemann som
gruppens tekniske supporter.
 Og allersidst – tak til alle jer som nu er registrerede
medlemmer af Hou Fællesforum (pt. 372 borgere) –
Lokalråd for Hou og Omegn.. Jo flere vi repræsenterer, jo
større vægt har vores forslag i samarbejdet med Odder
Kommune.
13. marts 2016/Ryan Moric

