Bestyrelsesmøde
27.08.2018
Mødested: Hos Jan S.
Til stede: Den valgte bestyrelse + Jann Worm (observatør)
Referent: Fl. Roger Kristensen
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde
2. Siden sidst:
A: Vort bidrag til at vende udviklingen for Hou skole
B: Møde med OK ang. offentlig transport
C: Færdiggørelse af udviklingsplan for Hou og omegn
D: Møde med byrådsmedlem Martin Mikkelsen
E: Møde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd
F: Kommunalt budgetmøde
G: Borgermøde på cafeen på initiativ af privatperson
3. Orientering fra fokusgrupper
A: Kyst/sti
B: Havn
C. Trafik
D: Oplev Hou. dk
E: Velkomst til nye borgere
F: Grønne områder
4.
5.
6.
7.

Kommende opgaver
Økonomi
Diverse
Næste møde

AD: 1
Intet herunder
AD: 2
A:
Ryan har analyseret problemet og nået frem til, at der er flere årsager til situationen.
Den nye organisering af oplandsskolerne, hvor 4 skoler får fællesledelse.
Faldende elevtal
Samarbejdsklima etc.
Der er ansat en midlertidig leder på Hou Skole: Kurt Christensen fra Aarhus
Kontakten til Carsten Poulsen på rådhuset giver ikke noget svar, idet denne mener det kører OK.
Der er ansat en ny pædagogisk leder Nina Gernow og der er stillingsopslag leder til Hou
Der oprettes fælles skolebestyrelse for 4 skoler på 17 personer med sammensat repræsentation af
forældre, lærere og elever.
Fællesforum vil kontakte Wivian Andritsch for et møde, hvor vi vil spørge om, hvilke tiltag og
midler hun vil foreslå, for at vi kan bevare vor skole i Hou, og at den også fungerer.

B:
Jan har deltaget i mødet, hvor der mange abstrakte forslag på banen, men intet konkret omkring
hvilke busruter i vort område der vil blive berørt.
En masse tal om, hvad det koster at holdet det kørende.
Fællesforum vil informere på www.oplevhou.dk omkring mulighederne: Flexbus og Flextur
C:
Vagn fremviste gruppens produktstatus i form af et næsten færdig redigeret og layout produkt.
Det tegner til at blive meget præsentabelt.
Vi enedes om et oplagstal på 2000 eks.
Et estimat for færdigt arbejde: Ultimo Sept.2018
Prøvetryk tilsendes bestyrelsen for endelig godkendelse før trykning.
D:
Møde med Martin Mikkelsen, Odder Byråd på Hou Skole aftalt
E:
Møde med repræsentanter for lokalrådene er 06.09.2018 kl. 19.00 i Boulstrup Forsamlingshus
Ryan og Jon deltager fra Hou
F:
Odder kommunes budgetmøde havde ca. 100 deltagere, hvor OK budgettet blev debatteret
Hou Fællesforum var repræsenteret
G:
Møde på Cafeen i Hou arrangeret af Jørgen Stougaard
Temaet var lidt diffust og mødet ikke særlig struktureret. Det giver ikke anledning til nogen
handling fra Hou Fællesforums side.
AD: 3
A:
Møde med Odder kommune i anledning af myndighedsoverdragelsen fra Naturstyrelsen og
Kystdirektoratet pr. 1. sept.2018
Besigtigelse af de lokale forhold og fremlæggelse og drøftelse vore ønsker for at sikre stien mod
nedbrud.
Velvilje fra OK, men man ville have en fornyet ansøgning pr. sept. 20185, da man ikke havde noget
materiale fra de tidligere myndighedshaver
Denne ansøgning sendes, når Høfdeholderne har haft bestyrelsesmøde 03.09.2018.
Outdoor fitness projektet er fremover underlagt Idræt i Hou
B:
Intet at referere
C:
Intet at referere
D:
Jann Worm opfordrer Fællesforum til at opslå flere cases på www.oplevhou.dk
Der mangler redaktører. Gruppen er nu på 8 redaktører men skal ideelt set være på 12
E:
Palle og Jan har været på goddag besøg hos 4 nye beboere. Vi er nu på 99 i alt og nr. 100 vil blive
ekstra forgyldt med opmærksomhed.

F:
Søen blev oprømmet i foråret af OK. I bunden af søen ligger en plastmembran, som nu er revet med
op og er tilstede i kanterne. Ikke optimalt.
Sommerens tørke har trukket sine spor.
Ansøgningen til Friluftsrådet om tilskud er endnu ikke besvaret herfra.
AD: 4
Færdiggørelse af udviklingsplan.
Møde med Vivian Andritsch
AD: 5
Jan kan finde kr. 33.403 kr. i kassen
Restancer på bidrag fra erhvervsdrivende på www.oplevhou.dk. Opslagene er fjernet fra de
pågældende.
Odders ejendomsmæglere er alle med på www.oplevhou.dk med undtagelse af Danbolig
AD: 6
Intet at referere
AD: 7
Næste møde er: mandag den 08.10.2018 kl. 15.00 hos Ryan Moric

'

