Bestyrelsesmøde
31.01.2018
Mødested: Hos Ryan
Til stede: Den valgte bestyrelse uden fravær
Referent: Fl. Roger Kristensen

Dagsorden:
1.

Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst
Minikonference for lokalråd.
Udviklingsplan for Hou og Omegn – det videre forløb.
Samarbejde mellem kommunen og lokalrådene.
3.

Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:
Havn:
Trafik:
Oplevhou.dk:
Velkomst til nye borgere:
Grønne områder:
4. Kommende opgaver
Planlægning af generalforsamling og medlemsmøde
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
Henvendelse om konference om søgning af penge fra tilgængelige fonde og tilskudsmuligheder.
Der er ikke sat nogen dato eller nærmere struktur på konferencen
Vi besluttede at tilkendegive interesse for ideen, og samtidig søge uddybning af indholdet, Jon
besvarer henvendelsen.
I samarbejde med Jan fra Ørting lokalråd har Jon Jensen rettet henvendelse til Odder Kommune
for at få formaliseret samarbejdsformen mellem kommunen og lokalrådene. Der er kommet et
foreløbigt svar fra kommunen, der anfører, at der skal holdes møde herom i marts 2018.
Vi vil så få svar på resultatet.
Arbejdet med udviklingsplanen skrider planmæssigt frem og udviklingsplanen begynder at tage
form. Arbejdsgruppen har allerede gjort et fremragende stykke arbejde.
U-planen er foreløbig en struktureret opsummering af alle de ideer, der blev genereret på Cafemødet. Næste trin vil være opgaven med at prioritere, hvad der er muligt at gennemføre m.m..
Borgerne vil blive præsenteret for det foreløbige udkast inden medlemsmødet/generalforsamling
således man kan være forberedt med konstruktive kommentarer. Dette vil ske omkring primo
marts. (Generalforsamling den 19.03.2018)
Der er indhentet pris på trykning af 1000 ex af U-planen: kr. 8000,AD 3
Kyst/Sti:
Kommunen er nu myndighed for lokal kystadministration. Dette kan muliggøre en noget
smidigere sagsbehandling, når det organisatoriske i omlægningen er på plads.
Dorte følger sine ansøgninger meget tæt gennem Byg og Miljø.
Havn:
Intet nyt herunder
Trafik:
Odder Kommune har trafikinvestering på dagsordenen primo feb.2018. Ryan følger op.
Der er ikke nogen større optimisme for, at vi får ret meget gennemført i Hou ud fra Cowi
rapportens oplæg og kommunens trafikbudget.
Www.oplevhou.dk
Sitet er stadig meget godt besøgt. Der er en god strøm af nye artikler, som den dedikerede
redaktion genererer.
Velkommen til Hou:
Jan er oppe på 82 velkomstbesøg siden start for 2 år siden. Der er 3 nye i marts2018

Grønne områder:
Hou Søpark ansøgning til Frilufttrådes har givet et svar, som er positivt. Der kan være
muligheder i 2018 men er betinget af krone til krone.
Vi skal derfor også have andre penge med og her kommer Odder Kommune ind i billedet.
Arbejdsgruppen har via Ryan en god dialog med Henning Haar om projektet. Der tilkendegives
en positiv indstilling fra HH. Man har møde med kommunaldirektøren 18.01.2018
Der skal tilvejebringes konsistente prisberegninger og entreprise fordeling m.v.
Gruppen er optimistisk og håber på realisering af projektet ultimo 2018.
AD 4
Kommende opgaver:
Generalforsamlingen er fastsat til: 19. marts 2018 kl. 19.00 i Hou Hallens mødelokale
Der indvarsles på www.oplevhou.dk senest 01.03.2018
Jon reserverer lokale
U-plangruppen arbejder videre på klargøring af planen til borgerpræsentation
AD 5
Økonomi
Jan har udarbejdet årsregnskab for 2017 og budget fore 2018. Dette er behørigt revideret.
Regnskabet præsenteres naturligvis på generalforsamlingen
AD 6
Intet herunder
AD 7
Næste bestyrelsesmøde: 14. marts 2018 kl. 14.00 hos Jon

