Hou Fællesforum
Lokalråd for Hou og omegn
Ordinær generalforsamling
14.03.2016

Mødested:
Referent:
Til stede:
Til stede:

Hou Hallens mødelokale
Fl. Roger Kristensen
Den valgte bestyrelse med fravær af Jon Jensen
26 medlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om Fællesforums virke i den forløbne periode
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af budget
5. Valg af bestyrelse. På valg: Dorte Wissendorff og Jan Schartau, samt suppleanterne Palle
Kjær og Susanne Gammelgaard
6. Valg af revisorer. På valg :Jørgen Hasselbalch og Keld Olsen, samt suppleanterne Nicolaj
Jensen og Knud Andersen
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Næstformand Ryan Moric bød de fremmødte velkommen med en hilsen fra formand Jon Jensen,
som p.t. er i Kina. Jon ønskede os alle et godt møde.
Ryan skitserede aftenens program. Vi har i år valgt at holde generalforsamling inden
medlemsmødet, hvor kommunaldirektør Henning Haar er hovedattraktionen.
AD 1:
Som dirigent valgtes Gunhild Hoe og som referent Fl. Roger Kristensen begge med akklamation
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og i
overensstemmelse med vedtægterne.
AD 2:
Ryan Moric aflagde bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forgangne år.
Det følgende er hovedpunkterne i en meget fyldig og detailrig beretning:
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder + julemødet. På møderne er afgørelserne truffet i
konsensus på baggrund af stor debatlyst.
Møde i Pakhuset Odder med kommunalbestyrelsen om etablering af lokalråd i kommunens andre
byer udover Hou, som allerede er etableret Det er: Alrø, Hundslund, Gylling, Torrild, Dyngby,
Saxild/Nølev og senere Boulstrup.
Vi havde besøg af Odder Kommunes 3 nye direktører: kommunaldirektør Henning Haar (teknik)
Jette Lorentzen (soc. sundhed og beskæftigelse) og Karsten Poulsen (børn, unge og kultur)
Et godt og uformelt møde hvor vi lærte hinanden at kende og dannede baggrund for et fremtidigt
godt samarbejde. Sluttede med en besigtigelsestur rundt i byen.

Møde med repræsentanter fra kommunens øvrige lokalråd i Ørtinghallen. Tema var at afstemme
lokalrådenes krav og ønsker overfor kommunen. Det blev aftalt at mødes 2 gange årligt langs
Jon og Ryan har været inviteret på ekstern opgave i Hundslund, Gylling og Boulstrup for at
redegøre for hvordan vi har grebet lokalrådsopgaven an. Herunder også processen med
WWW.oplevhou.dk.
Havnefokusgruppen ”Mens vi venter” om forskønnelse af havneområdet har arbejdet fint sammen
med Vej og Park (Leo Kristoffersen) om projektet Der blev ryddet op i Færgemanns have, sået græs,
saneret havneplads og plantet træer v/ indkørsel til færgehavn
Eksempel på et godt samarbejde, som gerne skulle fortsætte med kommende opgaver på området
Der blev forsøgt med ”Al indkørsel forbudt!” til cafe arealet. Alle respekterer det tilsyneladende og
dermed stor tilfredshed blandt cafegæsterne og andre på området.
Ny infostander på havnetrekanten foran kiosken. QR kode med referens til WWW.oplevhou.dk
Opslag administreres af Jan Schartau
Der er etableret en ny fokusgruppe med opgaven at byde nye Hou-borgere velkommen.
Opgaven sponseres af Hou Slagter og Daglig brugsen som yder en velkomstgave. Herudover gives
der informationsmateriale af de fokusgruppemedlemmer, som byder velkommen.
 Gruppens arbejde er allerede en succes. Tilgang af information sker bl.a. gennem
ejendomsmæglerne og Domi boligkontor.

Der har været møde med trafikudvalget Odder Kommune om svingbaneprojektet på færgehavnen.
Efterfølgende afholdt Fællesforum et borgermøde, hvor der blev vedtaget de kommentarer og
ændringsforslag vi repræsenterede.
En skrivegruppe blev nedsat og udtalelsen afsendt til Odder Kommune
Landdistrikternes fællesråd har landsmøde hvortil Odder Kommune må stille med 3 repræsentanter.
Fra O.K. deltager borgmester Uffe Jensen og Ryan Moric. ---ja, ja!!
Der er ønske om lidt tilplantning på havnearealet i forlængelse af sidste års tiltag.
Dorte Wissendorff er tovholder på opgaven og fremlyser hjælp på WWW.oplevhou.dk
På et kommende møde på rådhuset vil vi fremkomme med vores indlæg: ”Trafiksikkerhed” og
herunder ønsket om flytning af bygrænse ud til kryds ved Spøttrup Strandvej. Overhalingsforbud
herfra til havn, gadelys til bygrænsen og etablering af en rundkørsel.
Ryan rettede en stor tak til redaktionsgruppen bag www.oplevhou.dk. Redaktionsgruppen har
gennem året haft mere end 300 artikler på hjemmesiden
Tak til alle der registrerer sig som medlem af Fællesforum. -Lokalråd for Hou & Omegn.
Jo flere vi repræsenterer, jo større vægt har vores forsalg overfor samarbejdet med Odder Kommune
372 borgere er nu registreret som medlem
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
AD 3:
Regnskabet blev omdelt af Jan Schartau. Jan gennemgik de enkelte posteringer og regnskabet blev
godkendt med akklamation

AD 4:
Budget for 2016 omdelt, gennemgået af Jan Schartau og godkendt med akklamation
AD 5:
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorte Wissendorff blev genvalgt med akklamation uden modkandidat
Jan Schartau blev genvalgt med akklamation uden modkandidat
Suppleanter:
Susanne Gammelgaard blev genvalgt som 1. suppleant med akklamation uden modkandidat
Som 2 suppleant var der to kandidater:
Palle Kjær og Vagn Mørch
Palle Kjær valgte at trække sit kandidatur, hvorved Vagn Mørch blev valgt uden kampafstemning.
AD 6:
Revisor:
Jørgen Hasselbalch
Keld Olsen
begge genvalgt in absentium
Revisorsuppleanter:
Nicolaj Jensen
Knud Andersen
begge genvalgt in absentium
AD 7:
Ingen indkomne forslag modtaget
AD 8:
Intet at referere under punktet
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

