Bestyrelsesmøde 30.6.2015
Mødested:
Referent:
Til stede:

Hos Ryan
Fl. Roger Kristensen
Den valgte bestyrelse med fravær af Susanne G. og Dorte W.

Dagsorden:
1. Opfølgning
2. Siden sidst
3. Orientering fra fokusgrupperne
4. Information til medlemmerne
5. Kommende opgaver
6. Økonomi
7. Diverse
8. Næste møde
AD 1:
Forslag fremsat på generalforsamlingen omkring fund raising og elektronisk infotavle ligger stadigvæk i
kuvøse, da de endnu ikke er så livskraftige, at de kan flashes offentligt.
AD 2:
Den gamle og lidt misserable info tavle ved havnekiosken trænger til fornyelse.
Der ligger en pulje penge til opgaven, og det er derfor mest en praktisk opgave m.h.t. udførelsen.
Der er indløbet et attraktivt tilbud fra Kaj Verner på et tosidet professionelt skilt
Der blev brainstormet omkring hvad det skulle eksponere af budskab.
Vi enedes om, at der skulle være et godt bykort med nummer/bogstav reference til byens institutioner, erhverv
og lignende interessepunkter.
Det kunne være de samme, som er betalende medlemmer af www.oplevhou.dk.
Der skal også være en QR kode, således at gæster let får adgang til alle de aktualiteter, der findes på
www.oplevhou.dk
Også et symbol på turistinformation. Det velkendte logo med I
Ryan følger op på QR kode til www.oplevhou.dk og bykort (evt. via Odder Kommune)
Der har været indkaldt til fællesmøde for lokalrådene og Odder Kommune.
Hou var repræsenteret af Jon, Ryan, Palle og Flemming
Et godt møde, hvor kommunens ny direktører lod sig se og høre sammen med borgmesteren.
Der var også eksterne foredragsholdere.
Der blev drøftet en del omkring, hvilke støttemidler kommunen kunne tilbyde lokalrådne. Kunne der tilbydes et
fast årligt beløb, eller kun ad hoc bevillinger?
Lokalrådene har jo nogle faktiske omkostninger til den daglige aktivitet.
Vi fik ikke noget helt klart svar fra kommunen fremadrettet, men dog tilsagn om kr. 6.000,- i 2015
Vi er enige om, at invitere kommunens nye direktører til et møde med os hernede i Hou.
Jon retter henvendelse herom til kommunaldirektør Henning Haar for et møde ultimo august-primo september.
Rationalet for mødet er, at give de pågældende et realistisk indtryk af, hvilke aktiviteter og initiativer vi
præsterer hernede i Hou.

AD 3:
Sti/kyst
Der har været 1års besigtigelse af stiens tilstand. Deltagerne var repræsentanter for partnerskabet.
Der blev noteret detaljer omkring nedbrud og truede steder for mulige erosioner.
Høfderne vil blive renoveret med nye sten i efteråret. Høfdeholderne har modtaget en stendonation på 2
vognlæs fra Sv. Nielsen, Halling.
Høfder nedbrydes naturligt og skal jævnligt retableres for at fungere.
Trafik
Intet nyt.
Der forsøges etableret møde med politiets myndighedsperson til efteråret hernede for at påvise ønsker og behov.
www.oplevhou.dk
Den meget dedikerede redaktion leverer ugentligt 5-7 nye artikler. Stor respekt!
På havnefesten vil en ”havnefestredaktion” dække begivenheden løbende.
Havn
Forskønnelsesprojektet er snart afsluttet med et rigtigt flot resultat. Der resterer nogle få opgaver med
beplantning bag cafeen, men det er mest velegnet til efteråret.
Der er fortsat nogen forskellig opfattelse af tilkørselsforholdene. Nogle mener, der skal være adgang for biler
overalt, andre (vi) at der skal være steder omkring cafeen, hvor man må finde sig i, at man ikke kan køre i bil
helt frem til sit bord med mad og drikke!!
AD 4:
Intet herunder
AD 5:
Etablering af møde i Hou med direktørerne fra Odder Kommune i aug./sep. 2015
Etablering af møde i Hou med trafikansvarlig politimyndighed
AD 6:
Jan har fået to nye erhvervsmedlemmer
Mangler indbetaling fra Lystbådehavnen og Cafeen
De lovede støttemidler til lokalråd kr. 6.000.- fra Odder kommune er ikke indbetalt
Kassebeholdningen er. p.t. kr. 25.984,AD 7:
Intet herunder
AD 8:
Næste møde: Mandag den 24.8.2015 kl. 16:00 hos Palle

