Bestyrelsesmøde 6.10.2015
Mødested: Hou Strandpark 5
Referent: Fl. Roger Kristensen
Til stede: Bestyrelsen med fravær af Ryan Moric
Dagsorden:
1. Opfølgning
2. Siden sidst
3. Orientering fra fokusgrupperne
4. Kommende opgaver
5. Økonomi
6. Diverse
7. Næste møde
AD 1:
Nyt infoskilt på havnen er ikke helt færdigmonteret med infomateriale. Der mangler bl.a. QR
koden, bykort og WWW oplevhov streamer (ansvarshavende: Ryan)
Efterfølgende ajourføringer skal henvende sig til Jan Schartau (nøgleperson) Her kan annoncørerne
på sitet opslå mindre meddelelser.
AD 2:
Jon, Ryan, Dorte og Flemming har haft et uformelt møde med Odder Kommunes kommunaldirektør
og 2 funktionsdirektører.
Disse blev præsenteret for vore lokale initiativer, www oplevhou.dk og ønsker for kommende
opgaver.
Et godt og meget positivt møde, der lover godt for det kommende samarbejde.
Vort rejsehold; Jon & Ryan har atter været på tourné.
Denne gang til Ørting og Boulstrup
I Boulstrup med rådgivning omkring etablering af Lokalråd
I Ørting var det et fællesmøde med andre lokalråd, hvor man identificerede fællesproblemer bl.a.
de trafikale. Tanken er at søge indflydelse, når kommunen skal budgettere sine knappe midler til
trafikforbedringer i årenes budget.
Der var også enighed om at afholde 2 fællesmøder årligt: APR/OKT
Invitation fra ”Gentænk Landsbyen” om deltagelse i næste møde.
Beslutning: Vi deltager ikke pga. manglende relevans.
AD 3:
Kyst/sti
Dorte har modtaget klimaplanen for Odder Kommune
Der er endnu ikke noget konkret omkring det ønskede møde med repræsentation fra
Kystdirektoratet omkring sikring af stien.
Trafik.
Ryan havde anmodet om et møde med politimyndigheden og Odder Kommune for at lokalbesigtige
de ønsker, vi har fremsat.
Politimyndigheden tilbød et møde på nøjagtig samme dag og tidspunkt, hvor mødet med de 3
kommunale direktører fandt sted.

Ønsket om et nyt mødetidspunkt med politimyndigheden er endnu ikke besvaret, men afventes
Havn:
Jon og Dorte har haft et møde med Leo Christoffersen (OK) omkring den sidste finish og
beplantning på området ved cafeen.
Leo Christoffersen accepterede, at der plantes frivilligt medbragte træer og buske.
Der vil blive indkaldt til en plante-weekend primo november.
Der er også et mindre budget til anskaffelse af: f.eks. Østrisk fyr
Den gamle havnekran er solgt til Sverige og indgår derfor ikke fremadrettet i havneudsmykningen!
WWW.oplevhou.dk
Der er fremsat ønsker om links ind mod www.oplevhou.dk fra relevante firmaer og institutioner.
Redaktionsgruppen vil gerne have et par nye medlemmer til aflastning af det hårde arbejdspres man
oplever. Det spejdes i byen efter mulige kandidater.
På hjemmesiden kunne der som stof forslagsvis være et kort firmaportræt af et blandt annoncørerne.
Dorte mener at Hou Fællesforums hjemmeside trænger til en opfriskning. Ideer hertil søges
AD 4:
Der søges oprettet en fokusgruppe, som skal varetage opgaven med at byde nye borgere i Hou
velkommen.
Jan havde et medbragt eksempel på løsningen heraf fra Spjald.
Her var der udarbejdet en drejebog med specifikation af gruppens opgaver, formål og
løsningsforslag.
I Spjald byder man nye borgere velkommen med 2 fl. vin (kunne været sponseret fra Lokal
brugsen)
Jan har meldt sig som ankermand i den nye fokusgruppe og danner sammen med Jon oplæg til
dannelsen heraf
Hvordan vi vil gribe opgaven an, vil være afhængig af denne forkusgruppes egen løsningsmodel
Af andre kommende opgaver:
Komplettering af skilt på havn.
Møde med politi/kommune om trafikforbedringer
Beplantning på havn.
AD 5:
Jan tilkendegiver, at økonomien er sund og god. Kassebeholdningen er p.t. kr. 33.747
AD 6:
Under Jons orlov tager Ryan næstformand over som formand.
Webmaster Lars Ingemann varetager ajourføring af arrangementskalender på sitet
AD 7:
Næste møde er: onsdag den 11.11.2015 kl. 17.00 på ”Skuden”, Hou.

