Hou Fællesforum
Lokalråd for Hou og omegn
Bestyrelsesmøde
24.08.2015
Mødested: Hos Palle Kjær
Referent: Fl. Roger Kristensen
Til stede: Den fuldendte bestyrelse

Dagsorden:
1. Opfølgning
2. Siden sidst
3. Orientering fra fokusgrupperne
4. Kommende opgaver
5. Økonomi
6. Diverse
7. Næste møde
AD 1:
Intet herunder!!
AD 2:
Lukning af adgangsvejen forbi Cafeen er effektueret som en foreløbig afspærring
Gammel infotavle udskiftet med ny og tidssvarende.
Ryan har produceret en QR kode med direkte link til www.oplevhou.dk. Denne skal opsættes bl.a.
på standeren, men kan også anvendes mange andre steder. f.eks. Hallen.
Spørgsmålene omkring etablering af elektronisk info/reklametavle lader vi hvile, men vil afvente
holdningerne hertil fra institutionerne
Ansvarlig for opdateringen af informationen på eksisterende tavle er Jan.
Der sigtes mod af afholde et orienteringsmøde med kommunaldirektøren og de to
funktionsdirektører i Odder Kommune.
Den først aftalte dato er aflyst og Jon forsøger at finde en ny dato i sept.
AD 3:
Trafik
Ryan har rettet henvendelse til politimyndigheden for trafiksikkerhed (Karsten Grønlund Pedersen)
med beskrivelse af problematik og ønsket om et møde på åstedet.
Dette sker sammen med Odder Kommune og der afventes dato for et sådan møde.
Ønsket er at få byskiltet flyttet ud til Varmeværket og overhalingsforbud fra bygrænsen til havn.
Allerbedst en rundkørsel i krydset ved varmeværket.
Kyst/sti
Dorte
Kysten er fortsat plaget af tang på trods af, at der er fjernet tang to gange i sommerens løb.
Det vil være et fremadrettet problem og en konflikt mellem tilrådighedværende økonomi og
beboernes ambition om en ”Bounty beach”

Dorte har henvendt sig til Naturstyrelsen for råd om kyst/stibevarings muligheder ud for
Naturstyrelsens resortområde
Havn:
Jon udtrykker glæde over at havneforskønnelsesprojektet er ved at være i hus. Resultatet er rigtig
flot og processen har været tilfredsstillende.
Der resterer en smule beplantning bag cafeen ved parkeringsområdet
Der afholdes et snarligt møde i havnefokusgruppen
www.oplevhou.dk
Sitet kører fint med mange gode og aktuelle indslag fra redaktionsgruppen.
Der er p.t. 52 annoncører
Skilt med Oplevhou og QR kode er opsat i Hou hallen
AD 4:
Af kommende opgaver ligger der møder med direktørerne fra Odder Kommune,
Trafikpolitimyndigheden/Vej-park Odderkommune og havnemøde
Gruppen mener det ville være en god ide at byde nye Hou-borgere velkommen med en
introduktionsskrivelse og evt. ledsaget af en buket blomster eller en flaske vin.
Jan fik til opgave at komme med et oplæg hertil.
AD 5:
Jan har gjort et stort propagandaarbejde for at få medlemsregistrering fra flest mulige personer i
området.
Der opfordres til at alle bestyrelsesmedlemmerne søger at rekruttere naboer og hvis man har dem:
venner og bekendte.
Der er p.t. 366 registrerede medlemmer
Kassebeholdningen er på kr. 29.444
AD 6:
Intet herunder
AD 7:
Næste møde afholdes: Tirsdag den 06.10.2015 kl. 16.00 hos Flemming, Hou Strandpark 5

