Bestyrelsesmøde 17.05.2016
Mødested: Hos Jon Jensen
Referent : Fl. Roger Kristensen
Til stede : Den valgte bestyrelse med fravær af Ryan Moric (syg)

Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde:
Ansøgning om at blive årets Landsby.
2. Siden sidst:
Møde på Alrø for kommunens lokalråd.
Kommende møde i Pakhuset hvor lokalrådene mødes med kommunens direktion og
politikere.
Hvordan har vi det med mobildækning i Hou.
3. Orientering fra fokusgrupper
Kyst/sti:
Besigtigelse af skader på stien, og reparation af disse.
Havne:
Beplantning på havnen.
Afspærring af vejen ved Cafeen.
Trafik:
Kommunens trafikpolitiske prioritering.
Oplevhou.dk:
Vi har atter fået gang i Facebook.
Velkomst til nye borgere:
Erfaringer fra det første halve år.
4. Kommende opgaver:
Eventuel revurdering af den faste dagsorden.
Eventuel langtidsplanlægning af mødedatoer.
5. Økonomi:
Jan orienterer om økonomien.
6. Diverse:
7. Næste møde:

Formand Jon Jensen startede mødet med at byde velkommen tilbage i den gamle gænge på
klingende dansk -og ikke Mandarin- eller Cantonkinesisk efter at have været i eksil i ca. et halvt år.
AD 1:
Ansøgning til kandidatur som årets landsby er afsendt efter et stort forarbejde af Vagn Mørch og
Ryan Moric.
Vi kan nu blot afvente afgørelsen. Nomineringen af de udvalgte kandidater offentliggøres på årets
”Sommermøde på Bornholm ”- Jon Jensen deltager heri.
Selve afgørelsen vil foreligge til efteråret.
Der blev vedtaget, at den del af vort dokumentationsmateriale som er elektronisk ( og derved let at
mangfoldiggøre) skal tilsendes følgende til efterretning og derved bidrage til P.R, for Hou:
Byrådsmedlemmerne
Kommunaldirektøren
Funktionsdirektørerne
Claus Buur (it ansv.)
Martin Hauge (lok.råd koordinator
ansvarlig herfor: Ryan Moric
AD 2:
Dorte havde deltaget i fællesmødet for lokalråd på Ålrø
Det overordnede tema for fællesproblemer var ønsker om løsning af trafikproblemer, men også med
en konklusion om, at der ikke var midler til rådighed hos Odder kommune
Et andet tema var for ringe mobildækning og kabeldækning i yderområderne af kommunen.
Saksild er vært ved det næste fællesmøde.
Der henvises til Dortes rapport fra Alrø-mødet
Til mødet med Odder kommune og lokalrådene i Pakhuset vil Hou Lokalråd være repræsenteret af:
Jon Jensen, Ryan Moric, Vagn Mørch, Dorte Wissendorff og Jan Schartau
AD 3:
Kyst/Sti
Dorte har rundsendt diverse rapporter fra møderne med interessenterne i kyst-sti partnerskaberne
Senest en omfattende og detaljerig rapport fra Niras – rådg. Ing.
Alt sammen med gode faglige forslag til løsninger og i et prisleje fra 1½ – 2 mil. kr.!!
Det er dog lidt svært at få øje på de finansielle muligheder for realiseringen.
Havn
Beplantningsprojektet er forløbet fint og med et godt resultat. Gruppen, med Dorte som dynamo,
har plantet fyr, eg, og hvad der ellers er doneret til projektet af lokale beboere
Odder kommune har foretaget det maskinelle bidrag med planering og grubning m.m.
Vagn har flyttet 4 plantekummer ned på adgangsvejen foran Cafeen og derved afspærret bilkørsel
forbi Cafeen
Ryan Moric kontakter Leo Christoffersen OK med beskrivelse og billeddokumentation af
afspærringen.

Trafik:
Vi må konstatere, at kommunens budget for veje i indeværende år ikke rummer nogen mulighed for
at tilgodese vore behov og ønsker.
WWW.oplevhou.dk
Der er gang i Facebook gruppen igen. Jette Akselsen varetager opgaven
Sitet oplevhou kører fortræffeligt med stor bruger tilfredshed.
Velkommen til Hou initiativet:
Med Jan Schartau som koordinator må initiativet siges at være rigtig populær hos modtagerne.
Der er kontaktet 22 nye adresser siden start i nov.2015
AD 4:
Der blev besluttet, at den tidligere faste mødedagsorden ikke behøver nogen revision, idet den som
skelet udfylder sin mission.
Dog var der udtalte ønsker om at komplettere dagsordenens hovedpunkter med supplerende og
aktuelle temaer for det pågældende møde.
Ansvarlig herfor: Indkalderen til mødet.
Se eksempel på nærværende dagsorden!
Årskalender:
Jon og Dorte udarbejder forslag til årskalender med forslag til mødedatoer
Der var også enighed om at begrænse mødeantallet til det strengt nødvendige antal. Vi har haft ret
mange møder i den seneste tid.
Landsbytræf Hornsyld 10.09.2016 kl. 10.00 til 15.30
Tema: Genskab landsbyen
Jon ville gerne, at vi lader os repræsentere fra Hou
Vore deltagere melder sig til Jon inden 01.06.2016
AD 5:
Jan tilkendegiver tilfredshed med økonomien. Næsten alle erhvervskunder har indbetalt og en
enkelt ny er kommet til.
Kassebeholdningen er p.t. på kr. 37.118
AD 6:
Intet herunder
AD 7:
Næste møde: mandag den 22.08.2016 kl. 15.00 hos Dorte Wissendorff
NB bemærk: kl. 15.00

