
Hou Fællesforum 

Bestyrelsesmøde 27.10.2014 

 

Mødested: Hos Palle 

Referent: Flemming Roger Kristensen 

Til stede: Den valgte bestyrelse 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning af seneste bestyrelsesmøde/referat 

2. Siden sidst 

3. Orientering fra fokusgrupperne (Kyst/Sti - Havn - Trafik - WWW.oplevhou.dk 

4. Information til medlemmerne 

5. Kommende opgaver 

6. Økonomi 

7. Diverse 

8. Næste møde 

 

AD 1: 

Intet at følge op på 

 

AD 2: 

Jon, Ryan og Palle havde deltaget i et orienteringsmøde i Hundslund, hvor temaet var: Oprettelse af 

Lokalråd. 

Der var stor repræsentation fra byrådet, som afgav løfterige udsagn omkring fremtidig samarbejde med 

lokalråd, når/hvis de blev etableret. Lokalrådene skulle være formaliserede med hensyn til vedtægter. 

Lokalrådene kunne være idegeneratorer og som bindeled hjælpe med implementeringer af aktiviteter i 

det lokale og kontakt til byråd. Odder kommune vil udpege en fast kontaktperson som skal kanalisere 

file:///R:/Hou%20Fællesforum/Dokumenter%20til%20hjemmeside/Arkiv%20fællesforum/Arkiv%20word%20dokumenter/WWW.oplevhou.dk


lokalrådenes oplæg rundt i de rette fora på rådhuset 

Alt i alt var der positive takter at finde og bære hjem til videre etablering af lokalråd. 

Vi vedtog på bestyrelsesmødet at Hou Fællesforum skulle være platform for Lokalråd for  Hou og 

Omegn. Vi har i forvejen den struktur og konsolidering i lokalområdet, som gør det naturligt at fortsætte 

også som "Lokalråd" 

Det kræver imidlertid en vedtægtstilpasning af vore vedtægter. 

Odder Kommune har stillet støttemidler til rådighed for etablering af lokalråd i 2014. Derfor haster 

opgaven. 

Vi vedtog at afholde en ekstraordinær generalforsamling: Mandag den 24.11.2014 kl. 19.30 

Sted: Houhallens Cafeteria 

Dagsordenen har to punkter: 

1. Beslutning af at Hou Fællesforum fungerer som :Lokalråd for Hou & Omegn 

2. Godkendelse af forslag til vedtægtstilpasning til lokalrådsfunktion 

Opgavefordeling vedrørende ekstraordinær generalforsamling: 

Udarbejdelse af forslag til vedtægtstilpasning: Jon J 

Annoncering i Odder Avis : Jon J. 

Reservation af lokale: Jon J. 

Opslag i WWW.oplevhou.dk : Ryan 

Information til medlemmer direkte: Jan S 

Bestyrelsen møder kl. 18.30  den 24.11!! 

-------- 

Som et led i et større kultursamarbejde omkring landsbyaktiviteter har vi modtaget henvendelse fra 

Odder Kommune om repræsentation på et større seminar i Hampen. Temaet er: Gentænk Landsbyen. 

Jon og Ryan deltager fra Hou 

Ryan har udarbejdet et seriøst eksponeringsmateriale der beskriver vore aktiviteter gennem de seneste 

år. 

AD 3: 

Kyst/Sti: 

 Dorte har optaget billeder af stien med større overskylning af tang og begyndende kantdefekt som 
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dokumentation. Dette på baggrund af en behersket vandstigning. Hvad sker, nå der virkelig er tale om 

oversvømmelse.? 

Påstanden er, at den udførte kvalitet af stien ikke er i orden. 

Der skal være møde med Naturstyrelsen meget snart forinden endelig aflevering fra entreprenør. 

Havnefokusgruppen: 

 Ny i gruppen er Steen Pedersen som havde udarbejdet visualiserede forslag til forskønnelse af 

havnearealerne. Forslag, der burde være realisable p.g.a. små anlægsomkostninger. 

Gruppen har haft møde, og konklusionen er, at selv mindre forskønnelser er bedre end hvad 

havnearealerne nu fremtræder med. Der arbejdes videre hermed. 

Trafik: 

Vinterdvale! 

AD 4: 

Info gives til medlemmerne af Hou Fællesforum omkring den ugentlige opdatering og nye historier på 

sitet for at få endnu mere trafik hertil og holde borgerne a`jour med begivenhederne 

AD 5: 

Kommende opgaver er den ekstraordinære generalforsamling , vedtægtstilpasning og status som 

lokalråd for Hou og Omegn. 

Opfølgning på kvalitetsproblem på kyststi 

AD 6: 

Økonomi er tilfredsstillende med en kassebeholdning på kr. 21.276,00 Tilmelding fra Børnehaven 

Sommerfuglen med indbetaling på kr. 250,00 

AD 7+8 

Næste møde er 16.12.2014 kl. 17.00  

Sted: "Skuden", Hou 

 


