Bestyrelsesmøde
07.08.2017
Mødested: Hos Ryan Moric
Tilstede : Den valgte bestyrelse med fravær af Dorte Wissendorff
Referent : Fl. Roger Kristensen
Dagsorden:
1.

Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst
Møde i Saksild angående forringelser for bustrafikken.
Møde i Pakhuset med byråd og direktion.
Præsentation af vort lokalområde på kommunens hjemmeside.
3.

Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:
Kyststien fuldt renoveret.
Havne:
Møde om eventuelt byggeri på Rallejet.
Lokalplan for strandgrunde.
Trafik:
Oplevhou.dk:
Velkomst til nye borgere:
4. Kommende opgaver
Udviklingsplan laves
Evt. ny fokusgruppe til udvikling af engen ved Skolevænget.
5.

Økonomi

6.

Diverse

7.

Næste møde

AD 1
Intet herunder
AD 2
Lokalråd Saxild har indkaldt til protestmøde i forbindelse med Region Midt's udmelding om
reduktion af antal busforbindelser i området.

Jon Jensen og Ryan Moric deltager fra Hou.
Vi vil påpege vigtigheden i opretholdelse af relevante busforbindelser, især i morgentimerne, hvor
behovet for tilgang til Odder –og videre derfra er af vital betydning for lokalsamfundene.
Odder Kommune har haft kommunens lokalråd samlede til det årlige dialogmøde med byråd og
kommunaldirektion
Det var et godt møde uden udefra kommende foredragsholdere, men med god repræsentation fra
byråd og kommunaldirektion
Temaet var: ”Hvordan går det i lokalrådene” ”Hvad har man af problemer og ønsker”
Der er nu etableret 12 lokalråd i kommunen, som kommunens beslutningstagere kan læne sig op ad,
når der skal træffes afgørelser, der påvirker lokale betingelser for et acceptabelt liv udenfor Odder
by
Odder Kommune udtrykte ønske om tilsendelse af materiale som kunne visualisere de lokale fortrin
og attraktioner. Dette bl.a. til brug for markedsføringen af kommunen på OK's hjemmeside
Claus Buur er modtager af materialet
Materialet vil hos os være koordineret med vor kommende udviklingsplan for Hou og omegn
senere på året.
AD 3
Kyst/sti:
Kyststien er nu retableret med en seriøs topbelægning; såvel materialevalg, som udførelse
Derved her kommunen og Naturstyrelsen opfyldt sine forpligtelser i.h.t.den driftskontrakt, som blev
indgået ved stiens etablering.
Høfdeholderne har indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af 5 små høfder til sikring af
stenkastningen ind mod stien. Der foreligger endnu ikke svar fra Kystdirektoratet.
Havn:
Der har været afholdt et orienteringsmøde omkring muligt byggeri på havneområdet/(rallejet) m.m.
Deltagelse af områdets interessenter og den mulige byggeinvestor, som er den samme som på
lokalplan Klitrosevej.
Mødet var af gensidig orienterende art og uden besluttende konklusion.
Vedrørende lokalplan Klitrosevej: Der er indgivet indsigelse fra nogle berørte parter mod udvidelse
af boligantallet set i forhold til det oprindelige projekt.
Lokalplanen forventes afgjort af byrådet aug/sep 2017.
Trafik:
Ryan har atter i år kunnet fotodokumentere trafikophobning ad Hovvej i forbindelse med intens
færgetrafik.
Ligeledes har han optalt og fotodokumenteret massiv og anarkistisk parkering af >700 biler i
forbindelse med Samsø og Tunø festivalerne
Disse dokumentationer videregives kommunen til videre sagsbehandling og opfølgning af Cowi's

trafikrapport og løsningsforslag Hou.
www.oplevhou.dk
Redaktionsgruppen kører nu fint med Jann Worm som redaktør og samme redaktionsgruppe, som
tidligere. Dog er et enkelt redaktionsmedlen fratrådt (frivilligt)
Velkommen til Hou:
Der er nu besøgt 61 nye borgere siden aktiviteten startede og Jan bliver meget venligt modtaget, alle
synes det er et godt initiativ.
Brugsen har valgt at droppe donationen: en flaske vin. Vil udelukkende yde 15% velkomstrabat på
et limiteret køb.
AD 4
Kommende opgaver:
Til efteråret vil vi forsøge at udarbejde en udviklingsplan for Hou og omegn
Dorte, Vagn og Jon er tovholdere i den proces. Der sigtes mod afholdelse af Cafemøder og
inddragelse af flest mulige borgere.
Fokusgruppernes temaer behandles, men herudover også nye emner så som :frivilligt arbejde,
grønne områder m.m.
Eksempel: Kirsten Moric og Mogens Stærk arbejder på etablering af en rekreativ oase i søområdet
ved det tidligere vandværk.
Kommunen skal oprense søen i efteråret da denne fungerer som bufferbassin for overfladevand.
Disse tiltag kan følges på www.oplevhou.dk
AD 5
Økonomien er fortsat acceptabel med en kassebeholdning på kr. 33141,Der mangler indbetaling af bidrag fra et par erhvervsdrivende – Disse rykkes og hvis der ikke
foreligger indbetaling, må de slettes fra www.oplevhou.dk
AD 6
Procedure vedrørende referat til optagelse under www.oplevhou.dk ændres
Fl. Roger Kristensen sender materialet til Lars - Ingemann Jensen efter en indsigelsesperiode på 10
dage. L.I.P- foretager optaget på websitet.

AD 7
Næste møde afholdes: Onsdag den 06.09. kl. 14.30 hos: Vagn Mørch. Havnegade 14

