Hou Fællesforum
Ekstraordinær Generalforsamling
24.11.2014

Mødested: Hou Hallens Mødelokale
Referent : Flemming Roger Kristensen
Til stede : 31 personer

Anledningen til den ekstraordinære generalforsamling var, at Odder Kommune anbefaler
oprettelse af Lokalråd.
Bestyrelsen i Hou Fællesforum finder det relevant at blive Lokalråd for Hou & Omegn, idet vort
virke og struktur passer til varetagelsen af lokalrådsfunktionen.
Generalforsamlingen skal derfor tage stilling til ideen, og hvis ja til denne, tillige vedtage tilpasning
af vedtægterne til lokalrådsfunktionen.
Velkomst:
Jon Jensen (J.J.) bød velkommen og skitserede anledningen til indkaldelsen
Valg af dirigent:
Bestyrelsens forslag var Gunhild Hoe, som blev valgt uden modkandidater. G.H. konstaterede
generalforsamlingen lovligt indkaldt. Og gav ordet til Jon Jensen
PKT. 1
Dagsorden og historik:
J.J. oplistede dagsordenen som bestod af 3 punkter:
1. Orientering om Hou Fællesforum som Lokalråd for Hou & Omegn
2. Beslutning af at Hou Fællesforum skal fungere som Lokalråd for Hou & Omegn
3. Godkendelse af forslag til vedtægtstilpasning til lokalrådsfunktion
J.J. gav en kort historisk oversigt over Hou Fællesforums tilblivelse fra år 2007 og frem til i dag.
Ligeledes en beskrivelse af fokusgruppernes funktionsområde og arbejdsmetode, samt resultater
heraf.
På baggrund af det kommunale ønske om oprettelse af lokalråd havde der været afholdt 2
informationsmøder omkring lokalrådets muligheder og virke.
Lokalrådet vil få en fast kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen får til opgave at bistå og
guide lokalrådene.
Der skal afholdes 1 årligt dialogmøde mellem de samlede lokalrådsbestyrelser og politikerne.
Dialog i hverdagen skal sikre løbende kontakt mellem politikere, administration og lokalråd.
Spørgsmål fra salen:

Lokalrådets tilstedeværelse kan vel ikke afskære den enkelte borger fra selv at henvende sig til
kommunen om lokale spørgsmål.
Svar: nej selvfølgelig ikke
Der var spørgsmål om områdeafgrænsning. Det skulle være Gosmer Halling Hou, altså
sogneområdet, men ikke helt skarpt tegnet
Der var en længere debat omkring selve navnet fremadrettet, og om der var politiske dimensioner
i Lokalrådets arbejde. Konklusionen blev, at der i hvert fald ikke skulle være partipolitiske
elementer i Lokalrådets arbejde.
PKT. 2
Det blev vedtaget med stort flertal at Hou Fællesforum fremadrettet også skal varetage
Lokalrådsfunktionen for Hou & Omegn.
Dette medfører krav om vedtægtsændringer. Se PKT. 3
PKT. 3
Ryan Moric gennemgik vedtægterne punkt for punkt og begrundede ændringskravene.
§ 1: Navn og hjemsted. Stor debat om dette emne, men forslaget blev vedtaget
§ 2: Formål. Vedtaget: med skiftes ud med mellem
Flere dybsindige og filosofiske indlæg omkring lokalrådsbegrebet og fællesforumsbegrebet, men vi
kom da videre med Ryans mellemkomst
§ 3: Forslaget omkring medlemskab vedtaget
§ 4: Generalforsamlingens dagsorden vedtaget
§ 5: Afstemningsregler vedtaget som foreslået
§ 6: Bestyrelsens sammensætning vedtaget
§ 7: Medlemsmøder, mødeindkaldelsen skal annonceres senest 2 uger før mødets afholdelse på
WWW.oplevhou.dk, samt ved udsendelse af mail til de registrerede medlemmer, som har opgivet
deres mailadresse.
§ 8: Økonomi, det tilføjes at medlemskab er gratis.
§ 9: Vedtægtsændringer. De foreslåede ændringer vedtaget
§10: Ophævelse. Der blev vedtaget, at midlerne ved ophævelse skal fordeles til:
”ungdomsarbejdet i Hou & Omegn”
PKT 3 blev således vedtaget med få ændringer
De nye vedtægter vil blive sammenfattet i fuldt omfang og sendt til Odder Kommune med
opfordring til godkendelse af, at Hou Fællesforum fremover varetager Lokalrådsfunktionen for
Hou & Omegn
Dirigenten takkede og afsluttede generalforsamlingen
Jon Jensen takkede ligeledes for et engageret fremmøde.

