Bestyrelsesmøde
30.11.2016
Mødested: Hos Jan
Til stede : Den valgte bestyrelse
Referent : Fl. Roger Kristensen

Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde.
Fokusgrupperne fremlægger punkter og forslag til en udviklingsplan indenfor netop deres
områder. Havn – Jon, Kyst – Dorte, Trafik og oplevhou – Ryan, Velkomst til nye borgere –
Jan.
Hvordan sælger vi Hou
2. Siden sidst
Udtalelse ang. ny skolestruktur.
Møde i lokalrådenes fordelingsråd.
Invitation til orienteringsmøde om byfornyelsesselskab.
3.

Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:
Tilsagn om penge fra lokalrådspuljen og fra andre sponsorer.
Arbejdet med genopbygning af skråningsbeskyttelsen.
Havne:
Plan for opførelse af strandvillaer på havnen.
Trafik:
Møde med kommunen ang. trafikprojekt for havnen.
Oplevhou.dk:
Ny chefredaktør på oplevhou.
Husstandsomdeling af information om oplevhou.
Velkomst til nye borgere:
4. Kommende opgaver
Møde med kommunen ang. trafikprojekt for havnen.
Udtalelse ang. ny skolestruktur.
Udarbejdelse af udviklingsplan.
”Hvordan sælger vi Hou”
5. Økonomi
Jan orienterer om økonomien

6.

Diverse

7.

Næste møde

AD 1:
Jon meddelte at Odder kommune havde udtrykt ønske om, at vi udarbejder en udviklingsplan
for vort område.
Dette afstedkom en intern drøftelse omkring om hvad en sådan udviklingsplan skal rumme og
udformningen heraf. Jon havde et par eksempler fra andre steder, hvor man havde lagt
skitserne for deres bud på en udviklingsplan.
Vi enedes om, at arbejde videre med sagen. På generalforsamlingen vil vi fremlægge opgaven
og vore tanker går i retning af etableringen af et ”Fremtidsværksted”, hvor kompetente og
interesserede Hou-borgere skal deltage i processerne
Det vil ligeledes være naturligt, at lade vore fokusgrupper være rygraden i input til
udviklingsplanen for Hou.

AD 2:
Ny skolestruktur: Ryan tager kontakt til skolebestyrelsen for at samstemme vore og deres
udtalelser herom.
Dorte og Vagn deltager ligeledes i kontakten med skolebestyrelsen ved et eventuelt møde.

Møde i lokalrådenes fordelingsråd: Jon har deltaget i fordelingsmødet og det er lykkedes at
opnå en tildeling på kr. 50.000 til kyststiens renovering.
Byfornyelsesselskab i Odder: Vi har modtaget orientering om, at der i Odder er et
byfornyelsesselskab under etablering. Vi er inviteret til et møde herom, men eneders om, at
der ikke på nuværende tidspunkt er behov for vor deltagelse.

AD 3:
Kyst/sti: Dorte udtrykker glæde over tildelingen af kr. 50.000 udover de donationer, man allerede
har tilsagn om. Så snart pengene er på kontoen, vil entreprenøren påbegynde genopretningen af den
mest kritiske lokation af stiskråningen
Stigruppen har dannet sin egen styrelse til varetagelse af såvel administrative, som praktiske
opgaver.
Havne: Der foreligger endnu intet nyt omkring Klitrosevej projektet. Lokalrådet er inviteret til et
møde omkring trafikafviklingen på havnen. Se under ”Trafik”

Trafik : Lokalrådet er inviteret til et møde med Odder Kommune omkring trafikafviklingen på
havneområdet. Mødet er den 14.12.2016

Ryans kontakt med kommunaldirektør Henning Haar om sagen munder ud i, at vi til mødet vi
medtage HELE trafikafviklingen fra Varmeværket til havnen.
Ryan udarbejder en dagsorden til mødet.
www.oplevhou.dk: Sitet har nu fungeret fint i 3 år takket være gode medarbejdere i
redaktionsgruppen. Der har været et fint samarbejde med erhvervsområdet. Ryan har fundet
tidspunktet rigtigt til at gå et skridt tilbage. Han vil dog fortsat være et finde i radaktionsgruppen,
men der er fundet en kompetent afløser for Ryan, nemlig Jann Worm.
Det er besluttet at husstandsomdele en flyer med information om www.oplevhou.dk.
Velkomst til nye borgere: Jan har introduceret Hou's fortræffentligheder til 45 nye borgere over en
periode på ca 1 åt. Godt gået! Det er lidt af en detektivopgave at få oplysninger fra kommunen,
mens det går fint fra ejendomsmæglerne
Han bliver pænt modtaget alle steder (forståeligt!) og vi vurderer, at aktiviteten gavner integrationen
i Hou.

AD 4:
Møde med kommunen om trafikprojekt på havnen. (se under ad3) ansvarlig: Ryan
Udtalelse om ny skolestruktur (se under ad2) ansvarlig: Ryan
Udviklingsplan: Næste dagsorden
AD 5:
Jan kan på nuværende tidspunkt finde kr. 40.498 i kassen
AD 6
Intet herunder
AD 7:
Næste møde: Mandag den 23. januar 2017 kl. 15.00 hos Dorte

