
 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 

06.09.2017 
 

 

Mødested:  Hos Vagn Mørch 

Til stede  :  Den valgte bestyrelse  

Referent  :  Fl. Roger Kristensen 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på seneste møde 

2. Siden sidst 

3. Orientering fra fokusgrupperne 

4. Velkomst til nye borgere 

5. Udviklingsplan for Hou og omegn 

6. Økonomi 

7. Diverse 

8. Næste møde 

 

AD  1: 

Referater fra seneste 2 møder er ikke opslået på vor hjemmeside under ”Oplev Hou” 

Jon taler med Lars Ingemann om en aktiv indsats herfor. 

 

AD  2: 

Deltagelse i mødet i Saksild angående Regionens udmelding om reduktioner i busbetjeningen af 

landområderne. 

Mødet var meget konstruktiv med mange kreative forslag til en løsning, hvis reduktionerne bliver 

en realitet. 

 I mellemtiden har Regionen udmeldt, at nedskæringerne er sat i bero (der er jo valg i Nov.-- også til 

regionsrådet!!) 

 

AD  3: 

Ny fokusgruppe med projekt: Udvikling af engen/dammen ved Skolevænget. 

Der er allerede lavet et stort forarbejde af Kirsten Moric og Mogens. De udarbejdede planer vil 

blive præsenteret for de primære interessenter, hvor der så vil blive indsamlet input til projektets 

videre forløb. Det gælder prisoverslag, konceptindhold, tidsplan og koordinering med kommunen. 

Når dette ligger fast, slås det op på www.oplevhou.dk. 

Ryan vil være tovholder for projektets sagsforløb overfor Odder kommune. 

 

Kyst/sti: 

Dorte med flere har ryddet stensætningen for uønsket vegetation. 

Når endelige tilladelser til kystsikringen foreligger, vil der blive ansøgt om LAG midler til 

etablering af: ”Outdoor fitness” installationer langs stien. 

 

Havn: 

Dorte appellerer til at man vedligeholder og beskytter de nyplantede østrigske fyr på havnepladsen. 

--ellers intet nyt herunder. 

 

 

 

http://www.oplevhou.dk/


 

 

Trafik: 

Nu er Cowi Consults trafikrapport for kommunens landsbyer offentliggjort. 

For Hous vedkommende er vi ikke imponerede over rapportens indhold og konklusioner, idet der 

nærmest er tale om en opremsning af de samme problemer og risikoområder, som vi har påpeget 

gennem en årrække. 

Rapporten prioriterer ikke opgaverne og påpeger kun få løsninger. Et par skilte og lidt ophøjet asfalt 

er hvad man svinger sig op til. 

Rapporten forelægges på idémødet for udviklingsplan den 25.09.2017. Her kan man drøfte 

fremadrettet initiativer. 

 

www.oplevhou.dk 

Der skal foretages en intern præcisering af den redaktionelle proces, således at der ikke opstår 

kronologiske uhensigtsmæssigheder i opslagene på sitet. 

Ryan tager det op med redaktionsgruppen. 

 

AD  4: 

Velkommen til nye borgere 

Jan har travlt med opgaven, idet der er kommet gang i hussalget i Hou 

61 nye tilflyttere har modtaget velkomsten og 5 byggegrunde konstateret solgt 

 

AD  5: 

Udviklingsplan for Hou og omegn 

Jon, Dorte og Vagn har udarbejdet et koncept for generering af ideer til udviklingsplanen. 

Ref.: Jons bilag for strategi og: ” Hvad er en udviklingsplan og formålet hermed” 

Der indbydes til cafemøde på Egmont den 25.09.23017 kl. 18.30. 

Der serveres sandwichs og øl/vand doneret af Fællesforum 

Kaffe doneret af Egmont 

Strukturen på mødet: i.h.t. Oplæg fra Jon 

Styrmænd for emnerne: 

Trafik: Ryan 

Havn: Vagn 

Unge familier: Jan  

Grønne områder: Kirsten/Mogens 

Foreninger: Jon 

Handel, turisme, m.m.: Dorte 

 

AD  6: 

Jollelauget er tilmeldt som erhverv på websiden og fritidssejlerne er frameldt 

Kassebeholdninger er pt. på kr. 33.391.- 

 

AD  7: 

Intet herunder at referere 

(referent fraværende) 

 

AD  8: 

Næste møde: 

Mandag den 16.10.2017 kl. 16.00  

Sted: Fl. Roger Kristensen, Hou Strandpark 5 

 

 

 

http://www.oplevhou.dk/

