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Hou Fællesforum
Bestyrelsesmøde

30.09 2013
Referent: Fl. Roger
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
2. Siden sidst
3. Orientering fra fokusgrupper: Kyst/sti - Havn - Trafik - Oplev hou .dk
4. Information til medlemmerne
5. Kommende opgaver
6. Økonomi
AD 1:
Ingen bemærkninger herunder
AD 2:
Se under fokusgrupper
AD 3:
Sti:
Fl.Roger beretter, at Høfdeholdernes bestyrelsesmøde 26.09 blev aflyst p.g.a. manglende emner til
dagsorden. Erik Hviid oplyste, at sagsbehandlingen af stietableringen fortsat ligger hos
myndighederne. Der var oplyst fra koordinatoren, at man tidligst må forvente nogen sti omkring
sommeren 2014. Der har endnu ikke været nogen lodsejerhøring og afsluttende myndigheds
tilkendegivelse af sagen.
Havn:
Det offentlige høringsmøde omkring havneudvikling var en positiv oplevelse med en meget åben
tilgang fra arrangørernes side
Fællesforums tidligere oplæg er tilsendt Odder Kommune
2. Okt 2013 skal 5 mand mødes med Arkitema for at drøfte gode ideer og kreative indfald
12 Nov 2013 Nyt møde i sagen -- jo der er god dialog indtil videre.
Trafik:
Ryan kunne ikke tilføje nyheder i forhold til hvad der er angivet i referat af mødet 19.08.2013
Leo Kristensen Odder Kommune havde angivet et budget på kr. 220.000 svarende til kr. 300 pr. m.
Disse tal ville Ryan ikke umiddelbar anerkende, da han ikke mener der er tale om en strækning på
mere end 700 m. Sagen undersøges nærmere
Oplev Hou:
Lars Ingemann fremviste en prototype på hjemmesiden “Oplev hou.dk” Den blev godkendt med
nogle få forslag til justering.
Der foreslås indsat en vignet med et kort, hvor Hou er placeret. Dette for ikke at blive forvekslet
med de andre Hou’er
Ellers en god og præsentabel hjemmeside med et overskueligt lay out.

Hou Fællesforum
Siden præsenteres for erhverv og institutioner ultimo Nov. 2013. Det er tanken at disse kan tegne
optagelse til en pris af kr. 500 for momsbetalende og kr. 200 for øvrige
Siden skal gå i luften 01.01.2014
Redacteur er Ryan som er chef for en redaktionsgruppe på minimum 8 mand -- ideelt 12 mand
Der skal udarbejdes et regelsæt for driften
Lokation: Hos lokalarkivet i Hou
AD 4:
Info til medlemmer:
Fællesforums gamle hjemmeside skrottes og erstattes af en ny, som blev præsenteret af Lars I.
Det er tanken, at denne skal være aktiv fra ultimo okt. 2013
Der er foreslået, at en mailkontakt til Fællesforum sættes på hjemmesiden
Dorte bliver webansvarlig for siden
AD 5:
Kommende opgaver:
Se under førnævnte punkter
AD 6 :
Økonomi
Jan har modtaget en noget forsinket indbetaling for annonce i Infohæftet, men bedre sent end aldrig,
som man siger.
Der er kr. 19.200 i kassen, så vi vurderede at vi er solvente endnu.

