Hou Fællesforum
Lokalråd for Hou og omegn
Bestyrelsesmøde
26.09.2016
Mødested: Hos Ryan
Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af Vagn Mørch og Susanne Gammelgaard
Referent: Fl. Roger Kristensen
Dagsorden:
1.

Opfølgning på sidste møde.

2. Siden sidst
To møder afholdt med repræsentanter for de øvrige lokalråd i kommunen.
Skal vi lave ansøgning om tilskud fra de kommunale penge, og til hvilket formål.
Vores deltagelse ved landsbytræf i Hornsyld.
3.

Orientering fra fokusgrupper

Kyst/sti:
Møde med myndigheder og interessenter.
Borgermøde i hallen.
Havne:
Indkomne bud på køb af havnearealer.
Trafik:
Oplevhou.dk:
Velkomst til nye borgere:
4. Kommende opgaver
Deltagelse ved møde i Egtved.
Udarbejdelse af udviklingsplan.
”Hvordan sælger vi Hou”
5. Økonomi
Jan orienterer om økonomien
6.

Diverse

7.

Næste møde

AD 1
Ingen bemærkninger

AD 2
Ryan havde erhvervet et ganske fint kortmateriale på Rådhuset over Hou.
Kortet skal bl.a. anvendes til opsætning i infostanderen på havnen.
Der er nedsat et puljefordelingsråd, som skal behandle indkomne ansøgninger til de midler, som er
tilbage i tilskudspuljen efter tildelingen af de faste administrationsbidrag som lokalrådene får.
Der er udarbejdet nogle kriterier for opfyldelse af tildeling af midler fra puljen, ligesom der også er
lavet et ansøgningsskema. Kriterierne der er opsat for tildeling af midler dækker meget bredt
Der kan søges i to terminer: 01.03 og 01.11
Udvalget har trukket på erfaringer med en lignende ordning fra Hedensted Kommune.
Jon understregede, at procedurerne og præmisserne endnu ikke ligger så faste, at de ikke kan
justeres fremadrettet.
Det blev vedtaget, at kystgruppen ansøger puljen om tilskud på kr. 50.000 med den bevidsthed at
også et mindre beløb er velkommen.
Ryan og Jon havde deltaget i ”Landsbytræf” i Hornsyld for at ”vise flaget” fra Hou
Udbyttet heraf forekommer tvivlsomt, idet oplevelsen nærmest er, at den deltagende lille kreds
fortæller hinanden, hvor gode man er. Der mangler vinduet udadtil.
Midlerne til Landsbytræf tilvejebringes fra Kulturby 2017
AD 3
Kyst /Sti
Dorte beskrev oplæg til- og formål med borgermødet den 20.09 2016 omkring nødhjælp til
kystsikringen
Der henvises til separat referat herfra
Der er nedsat en gruppe, som er i gang med at søge fondsmidler og donationer til sikringsopgaven.
Det må konstateres, at den driftsaftale der er indgået med partnerne Odder Kommune,
Naturstyrelsen og Egmont skolen ikke overholdes.
Ifølge denne kontrakt, påhviler det Odder Kommune og Naturstyrelsen at retablere større opståede
skader på stien så længe kontrakten løber (til 2019), mens Egmont skolen har påtaget sig, at klare
den løbende vedligeholdelse så som: snerydning, fjernelse af opskyl.
Egmont varetager sin forpligtelse – Kommunen har betalt en problem- udredning og
retableringsforslag fra Niras. Projektpris for at sikre stien varigt: kr. 2.4 mil
Kommunen og Naturstyrelsen er p.t. ikke villig til at stille midler til rådighed.
Havnearealer
Vi afventer spændt på at kommunen afslører resultatet af udbuddet på grundene. Fristen for
afgivelse af tilbud var 12.09.2016
Henning Haar har meddelt ganske kort, at der var kvalificerede bud, men ikke nærmere.

Ryan følger op på sagen
Trafik:
Ryan talt med Gitte Rasmussen på rådhuset om vore trafikønsker. Der er ingen penge til noget som
helst lige nu, var meldingen.
Der ligger en stor bunke ønsker fra mange sider i kommunen, så der kan spores en vis frustration.
WWW.oplevhou.dk
Intet herunder
Nye borgere:
Jan skal nu besøge ny borger nr. 36 i Hou siden 01.11.2015.
AD 4
Deltagelse i det kommende møde i Egtved er taget ud af vort besøgsprogram. Der er ringe
kommunikation omkring arrangementet og vi skønner ikke udbyttet står mål med indsatsen.
Udviklingsplan for Hou:
Vi vedtog, at fokusgrupperne hver især udarbejder punkter og forslag til en udviklingsplan indenfor
netop deres områder.
Skal være klar til næste møde i november2016
Udviklingsplanen tilstræbes fremlagt på generalforsamlingen 2017
AD 5
Fællespuljens driftstilskud på kr. 10.000 er modtaget fra Ørting, som administrerer puljen
Vi vedtog en donation fra Fællesforum på kr. 10.000 til Kystbeskyttelsen. Hertil besluttet, at såfremt
vi opnår accept på tilskud fra fonden , modregnes vort tilsagn op til de kr. 10.000
Fjernvarmeværket og Hou Vandforsyning benytter WWW.oplevhou.dk som meddelelseskanal, -og
det er meget fornuftigt, men så mener vi også, at værkerne skal tegne det erhvervsmedlemskab, som
andre lignende har tegnet.
Jan følger op på det.
AD 6
Evaluering på vort medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd
Vi anser medlemskabet for kostbart i forhold til værdien for os
AD 7
Næste møde:
Onsdag den 30.11.2016 kl. 16.00 hos Jan

