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Orientering fra fokusgrupper: Kyst/Sti - Havn - -Trafik - -Oplevhou.dk
Information til medlemmerne
Kommende opgaver
Økonomi

AD 1:
Ingen bemærkninger herunder
AD 2:
Lidt filosofiske betragtninger omkring emnet: “Hvad gør Odder Kommune attraktiv overfor
tilflyttere?”
Her var skolefolkene på banen med flere skoletimer og færre skolelukninger og gode børnehaver.
AD 3:
Sti
Dorte havde kontaktet projektets tovholder Bent for at få en status på sagen. Bent anførte, at LAG
midlerne nok principiel var bevilliget, men at financeringen alligevel ikke helt var på plads da LAG
midlerne betinger en “krone til krone” supplering af de lokale partnere.
Desuden tager myndighedsbehandlingen lang tid havde han sagt (surprise - surprise)
Et estimat på sti etableringen siger 2014
Havn
Jon har kontaktet 17 medlemmer af den gamle fokusgruppe med henblik på Odder Kommunes nye
plan-tiltag omkring havnen og det offentlige møde med in-put ønsker til projektfirmaet Arkitema.
Der er enighed om at følge Fællesforums oplæg fra JAN 2011, idet dette stadig er relevant og
aktuel.
Der skal præciseres overfor Odder Kommune, at vi allerede i 2011 fremkom med plan ideerne
Og at vi mener dem seriøst.
Trafik
Ryan har haft samtaler med Leo Christoffersen Vej & Park OK vedrørende vestre fortov fra skole
til Egehovedet.
Der beregnes anlægsomkostninger til brug for videre vurdering af projektet
Fjernes den beplantede vold, vil der blive mulighed for etablering af P-pladser som skråparkering
Oplevhou.dk
Lars Ingemann laver hjemmeside for koordinering af alle aktuelle aktiviteter i Hou området.
Fokusgruppen arbejder målrettet med projektet, som forventes at blive en gevinst for lokalområdet.
AD 4:

Hou Fællesforum
Dorte anser det for muligt at kunne informere om Hou Fællesforums virke via hjemmesiden ca.
okt.2013
AD 5:
Vi ser det som en stor opgave at søge maksimal indflydelse overfor kommunens plan for
havneområdet jfr. AD 3.
AD 6:
Jan nævnte, at der ikke er nye indbetalinger siden sidste møde.
Kassebeholdningen er ca. kr. 18.000
11 foreninger/institutioner
105 enkeltmedlemmer

