Bestyrelsesmøde
13.12.2017
Mødested: Skuden, Hou
Til stede: Den valgte bestyrelse
Referent: Fl. Roger Kristensen
Dagsorden:
1.

Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst
Aftenbusser til Hou – skal vi skrive til Midttrafik.
Udviklingsplan for Hou og Omegn – status på hvor langt vi er nået.
Samarbejde mellem kommunen og lokalrådene.
3.

Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:
Havn:
Trafik:
Oplevhou.dk:
Velkomst til nye borgere:
Grønne områder:
4. Kommende opgaver
Der arbejdes videre med at lave en udviklingsplan for Hou og Omegn.
5.

Økonomi

6.

Diverse

7.

Næste møde

AD 1
Intet herunder
AD 2
Fået henvendelse fra borger om forbedring af aften/natbus forbindelse fra Odder til Hou.
Dorte vil undersøge de faktiske forhold omkring problemet, men også samtidig påpege den
manglende koordinering mellem rute 103 Hou og videre forbindelse mod Horsens overfor

Midttrafik.
Projektgruppens arbejde med udviklingsplan for Hou og OPLAND har resulteret i en
sammenskrivning af de ideer, der blev genereret på Cafemødet på Egmont.
Efter mindre justeringer sigtes der mod en præsentation overfor borgerne af det færdige
resultat, sandsynligvis i forbindelse med generalforsamlingen 2018.
Henvendelse om en marine-økologisk feltstation i Hou til sommer2018.
Vagn takker for henvendelsen og tilkendegiver, at vi støtter op omkring ideen.
Vedr. samarbejdet med den nye kommunalbestyrelse: Vi kan endnu ikke finde lokalrådene i
udvalgskonstruktionerne på rådhuset. Jon kontakter kommunens øvrige lokalråd for en
samordnet indsats i indsatsen overfor kommunen.
Vi finder i øvrigt termen: ”Byråd” uheldig og distancerende i forhold til os på ”landet”
Vi vil foreslå: ”Kommunalbestyrelse” som jo omfatter hele kommunen.

AD 3
Kyst/sti
Vi kan konstatere en svag nedbrydning på stenbeskyttelsen i forbinde4lse med seneste ekstrem
højvande. Dette skyldes især to faktorer. Der mangler en korrekt udført membran under
stenene til at holde på sandet (pga. beskeden økonomi) -og fravær af bølgereducerende
høfder.
Havn:
Intet nyt herunder
Trafik:
Afventer udførelse af påpegede behov og opgaver.
Www.oplevhou.dk
Mindre udskiftning i redaktionsgruppen, og ny baggrundslayout.
Redaktionen består nu af 12 redaktører og en redaktionschef tillige med et ad hoc hold af
specialister udi it.
Velkommen i Hou
Jan er oppe på 79 velkomstbesøg i de ca. 2 år ordningen har fungeret. Der er 9 nye i pipelinen
så vi kan konkludere, at Hou vokser.
Grønne områder:
Der er sendt ansøgning til Friluftsrådet om støtte til projekt Hou Søpark. Herfra kan der tidligst
forventes svar inde i 2018.
Ryan har også sendt en ansøgning til Odder kommune, såvel kommunalbestyrelsen, som Vej og

park i håb om, at der skulle være et par oversete kroner i bunden af 2017 budgettet.
AD 4
Udviklingsplanen har høj prioritering og projektgruppen arbejder seriøst med fintuningen, så
den kan præsenteres primo 2018
AD 5
Økonomien er tilfredsstillende, og Jan har kr. 24.483.- i kassen. Fællespuljemidlerne fra Odder
kommune er endnu ikke modtaget fra fordeleren: Gylling Lokalråd. Der rykkes!
Modtaget ansøgning om støtte til spiseven-servicen til ”De gamle”.
Vedtaget at støtte med kr. 2000.- og anbefaling om at hæve egenbetalingen fra kr. 50.- til kr.
60.AD 6
Intet herunder
AD 7
Næste møde er: Onsdag den 31.01.2018 kl. 16.00 hos Ryan

