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7. Næste møde
AD 1:
De manglende opslag af referater på www.oplevhou.dk er nu på plads
AD 2:
Lokalrådenes fællesmøde i Gylling den 27.09.2017 var med repræsentation fra Hou. Jon og Ryan
deltog, og de kunne berette om et godt møde. Der er efterhånden oprettet 13 lokalråd i Odder
Kommune
Se separat mødereferat fra dette møde.
På Odder kommunes budget for 2018 er der afsat kr. 250.000 til lokalrådsarbejdet, som disse selv
kan fordele. Herudover er der budgetteret med kr.500.000 til forskønnelse af landsbyerne.
Skal vi ansøge om tildeling af ”landsbyprisen 20108”, som tildeles af region Midt?
Vi vedtog at vente med ansøgningen til senere, da vi endnu ikke har kunnet færdiggøre vort kyst/sti
projekt pga. manglende tilladelser fra myndighederne.
Dette projekts helhed kunne være et af mange gode argumenter for at placere prisen i Hou.
DR-fokus på frivilligt arbejde – Vedtaget at udskyde henvendelsen til DR til senere, hvor vi ikke
har så mange projekter kørende.
Cafemødet for generering af emner til udviklingsplan for Hou og omegn er afholdt på Egmont.
Det blev et godt og konstruktivt møde med stor deltagelse fra byens borgere; dog savnede vi den
yngre generation.
Der er udfærdiget separate rapporter for de enkelte emner.
De mange forslag skal nu evalueres og sammenskrives til operationelle forslag, som kan indgå i
udviklingsplanen.
Denne evalueringsgruppe, der skal redigere opgaven, er bestående af Jon Jensen, Dorte Wissendorff
og Vagn Mørch og der er allerede fastsat dato for arbejdet.

AD 3:
Kyst/sti
Dorte har fået tilladelse af kystdirektoratet til opstilling af outdoor fitness redskaber på Odder
Kommunes grundstykke. Men da det er fredsskov, skal der yderligere tilladelse hjem fra
fredningsmyndighederne.
Intet nyt om høfdeetableringstilladelserne.
Havn
Intet at referere herfra
Trafik
Kommunen har kun penge til beskedne trafiksikringer i Hou
Der etableres et hævet vejareal ved Vestergade/Nørreled vejgaflen
www.oplevhou.dk
Der er tanker om at kolorere sitet i årstidernes farver og ikke køre med den brune farve hele året.
Dette skulle gøre den lidt mere attraktiv, ligesom der er kommet yngre mennesker til redaktionen.
Sofie Amalie etablerer en Facebook profil og et # for Hou
Velkomst til nye borgere
Jan har nu besøgt 68 nye borgere siden opstart af aktiviteten for snart to år siden. Han tilkendegiver,
at der nu bygges nye huse i Hou, så han træffer mange nye bekendtskaber. Godt initiativ!
Hou Søpark
Den nye fokusgruppe har haft møde med borgmester Uffe Jensen og Elvin Hansen. Her er der
forelagt et fint udarbejdet projekt for etableringen af Søparken.
Også Vej/Park er v/ Leo Christoffersen er præsenteret for projektet.
Det tegner lyst for anlæg af Søparken, idet kommunen skal oprense søen som et led i
bufferkapacitet for overfladeafvanding. Der er velvillighed for at kunne koordinere de to projekter.
AD 4
Vi vedtog at udskyde ansøgning om midler fra lokalrådspuljen.
Begrundelsen var, at vi sidste år fik et pænt stort beløb til retablering af kyststien. Det er derfor
andre, der står forrest i køen. Dersom det senere viser sig, at puljen ikke er bortdisponeret, skal vi
nok vide at finde formål der er påtrængende i Hou
Vælgermøde i Hou vedrørende kommunalvalget 2017
Vi gør intet i denne anledning
AD 5
Cafemødet vedr. udviklingsplanen kostede kr. 4400.-. Vi finder disse penge velanvendt.
Jan har en kassebeholdning på kr. 26.258, -så han ligger fortsat ret højt med hovedet!
AD 6
Skal vi optage erhvervsopslag fra områder udenfor ”Storhou” på www.oplevhou.dk?
Det kunne være Fru Møllers Mølleri, Bjerager, Karensminde, Eriksminde og lignende.
Vi enedes om, at der kunne være henvisninger til de pågældende lokalråds informationer, men ikke
direkte på www.oplevhou.dk
AD 7
Næste møde afholdes: Onsdag den 15.11.2017 kl. 13.00 hos Jon Jensen, Lærkevej
OBS!
Bemærk venligst det fremrykkede tidspunkt!

