Lokalråd for Hou og Omegn

Hou Fællesforum
Bestyrelsesmøde
26.01.2015
Mødested; Hos Susanne Gammelgaard, Gersdorffslund
Referent : Fl. Roger Kristensen
Til stede : Den valgte bestyrelse med fravær af Ryan Moric
Dagsorden:
1.Opfølgning fra 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 a jourført med hensyn til bestyrelsessammensætning og ny status som lokalråd.
AD 2:
Det skete i de dage mod slutningen af året, at kommunen lod udstede befaling om, at lokalrådene
skulle skrives i antal!
I byen Gylling havde man i nogen tid gået svanger med ønsket et lille nyt lokalråd, og nu var tiden
kommet.
Der gik bud til de to vise mænd fra Hou: Jon Jensen og Ryan Moric som begav sig til Gylling og der'
øste af deres erfaringskar med rig visdom derhjemmefra ; thi en sådan besad de!.
Nu var der født et nyt lokalråd i Gylling og kommunen er således velsignet med 6 stk. af slagsen .
Det går for langsomt med registreringen af medlemmer i databasen. F.eks. er der ofte kun anført
en enkelt person på en husstand. Medlemskabet er pr. individ og gratis.
Det er vigtigt, at lokalrådet repræsenterer flest mulige medlemmer i dialogen med de offentlige
myndigheder for at få vægt bag argumenterne.
Vi vil forsøge at få et indstik i det kommende idrætsblad med opfordring til registrering. Det er jo
fremadrettet gratis at være medlem og det giver stemmeret på generalforsamlingerne.
Dorte vil foranledige at vor hjemmesides emnelinier vil fremtræde med en tydeligere
farvekontrast. Ikke som nu med grøn/blå.

AD 3:
Kyst/sti gruppen
Af hensyn til udbetaling af LAG midlerne skulle arbejdssedlerne til den frivillige del af stiprojektet
underskrives. Og det skete.
Palle indtræder i kyst/sti gruppen efter generalforsamlingen
Odder kommune har genetableret det herostratisk berømte gyngestativ på samme plads. Beskæftigelsesfremmende!!
Havnegruppen:
Odder kommune har nedsat grundpriserne med 10% på havnen
Har endnu ikke fået tilbagemelding fra Vej & Park om forskønnelsestiltag på havneområdet.
Det samme gælder renovering af den røde toiletbygning
Trafikgruppen:
Vi har skrevet til kommunen angående fartdæmpende foranstaltninger på Hovvej og ligeså ønsket
en bedre belysning på strækningen ud til Spøttrup Strandvej. Endnu intet svar fra OK.
Www.oplevhou.dk
I de ca. 15 måneder sitet har eksisteret, har der været ca. 8500 hits på Fællesforums side og ca.
28395 på www.oplevhou.dk. Ganske flot! Det kører velsmurt med nyhedsindlæg - redaktionen.
Her gøres et virkeligt godt stykke arbejde.
AD 4:
Dette faste dagsordenspunkt vil fremover udgå, idet informationen til medlemmerne sker på :
www.oplevhou.dk
AD 5:
Kommende opgaver er:
Generalforsamlingen. Dagsorden og mødeindhold fastlægges på næste bestyrelsesmøde
Beplantningen på havneområdet afventer svar fra Odder Kommune - og forårets komme
Advokere for medlemsregistreringen. Tal med venner og naboer om registreringen
AD 6:
Økonomi
Jan havde udarbejdet årsregnskab for 2014 og budget for 2015. Dette tilstilles revisorerne.
Regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
AD 7:
Intet under diverse
AD 8:
Næste møde afholdes:
Mandag den 16. 02. 2015 kl. 16.00 hos Flemming, Hou Strandpark 5

