Bestyrelsesmøde
15.11.2017
Mødested: Hos Jon
Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Dorte
Referent: Fl. Roger Kristensen
Dagsorden:
1.

Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst
Fordeling af dette års kommunale tilskud.
Forslag til modtagere af kommunens bygningspriser.
Retningslinjer for vores formidling af politiske partiers aktiviteter.
Udviklingsplan for Hou og Omegn – det udsendte materiale - det videre forløb.
Stor politisk bevågenhed om lokalråd hvad kan det føre med sig på sigt.
3.

Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:
Havn:
Trafik:
Oplevhou.dk:
Velkomst til nye borgere:
Hou Søpark:
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
Tilskudsmidler
Der har været afholdt møde med de øvrige lokalråd omkring fordeling af kommunens tilskudspulje
Da vi sidste år fik et pænt stort tilskud til retablering af kyststien, har vi valgt at undlade at søge
andel i fordelingen i år. Det burde så åbne mulighed for at opnå en støtteandel til Hou Søpark
projektet i 2018.
På mødet enedes man om, at det faste driftstilskud til de etablerede lokalråd skal være på kr. 5000.og på kr.10.000.- det første år til de 3 nyetablerede. lokalråd
Der var ganske mange seriøse og gode initiativer fra de forskellige lokalråd, så det skal nok lykkes,
at få anvendt den samlede tilskudspulje.
Kommunal bygningspris
Vi fandt ingen oplagte emner i Hou området –men hvis der var en ”Nedrivnings pris ” så--!!!
Politiske partiers formidling
Emnet er nok mest relevant i en valgperiode. Vi enedes om, at en ”begivenhed” kan sættes på
kalenderen i www.oplevhou.dk hvis vi får en henvendelse, men vi foretager ikke opsøgende
virksomhed for at spotte begivenheden.
Udviklingsplan for Hou og omegn
Arbejdsgruppen Dorte Wissendorff, Jon Jensen og Vagn Mørch har nu sammenstykket de mange
forslag fra Cafemødet.
Det har resulteret i 1. kapitel på 14 sider, hvor der er foretaget en emneopdeling. Man kan således
let finde frem til sit eget interesseområde. Her er der er en ”status” på som situationen er nu, og et
felt hvor mulighederne fremadrettet er beskrevet.
Der er tanken, at der vil blive opsat en emne- og forslagskasse i DagligBrugsen, hvori der gerne
skulle komme nye forslag.
Der vil blive arbejdet videre på opgaven med eventuelt flere møder primo 2018 a' la' cafemødet.
Også www.oplevhou.dk vil være platform for input og ideer.
Det er intentionen, at den færdige udviklingsplan skal forelægges for byen på Fællesforums
generalforsamling foråret 2018.
AD 3
Kyst/sti:
Stibeskyttelsen modstod højvandet her i nov.18-- men? Det kan konstateres, at der er behov for de 5
høfder til at reducere bølgetrykket og dermed sprøjt og returvand.
Stenbeskyttelsen er afhængig af, at det underliggende materiale ikke flytter sig når returvandet
trækker sig.
Høfdeholderne afventer fortsat afklaring af de søgte tilladelser
Havn:
Intet herunder
Trafik: Intet nyt herunder

www.oplevhou.dk
Styregruppen arbejder med en ny grafisk farvesætning som relaterer til de fire årstider.
Hensigten er at levendegøre siden og derved gøre den endnu mere attraktiv.
Velkommen til Houområdet
Jan er oppe på 73 velkomstbesøg hos nye borgere i den 2-års periodeideen har fungeret. Han har 3
nye på sin opgaveliste. Ret flot!
Hou Søpark
Et seriøst projekt er udarbejdet med prisestimat og illustrationer.
Ryan søger midler hos Odder kommune og Friluftsrådet, han har dog endnu ikke fået svar herpå.
Projektet vil fremover være at finde under ”Grønne områder” i udviklingsplanen
AD 4
Der arbejdes videre med udviklingsplanen for Hou og omegn
AD 5
Der er p.t. en kassebeholdning på kr. 24.483,- Hertil kommer kr. 5.000,- fra fællespuljen
AD 6
Intet at referere herfra
AD 7
Næste møde er: onsdag den 13.12.2017 kl. 16.30 på Skuden i Hou
Jan reserverer lokale

