Bestyrelsesmøde
12.06.2018
Mødested:
Til stede:
Referent:

Hos Dorte
Den valgte bestyrelse med fravær af Palle Kjær, samt Jann Worm observatør
Fl. Roger Kristensen

Dagsorden:
1 Opfølgning på seneste møde
2 Siden sidst:
A
Orientering om vort møde med skolebestyrelsen, og drøftelse af hvordan vi kan bidrage til at vende
den dårlige udvikling for Hou skole.
B
Besvarelse af spørgeskema om transport – indsendes til Odder kommune senest den 20.06.2018
C
Orientering om vor deltagelse ved Dagli Brugsens generalforsamling
D
Orientering om møde med Miljø, Teknik og Klimaudvalget, herunder præcisering af
arbejdsgangene vedr. trafiksikkerhed
E
Orientering fra mødet om den kommunale affaldsplan
F
Tilbud om en udstilling fra Odder Kunstforening
G
Orientering om mødet med byråd/lokalråd og direktion.
H
Færdiggørelse af arbejdet med udviklingsplan for Hou og omegn
I
Lokalplanændring, der muliggør opførelse af rækkehusbyggeri i Hou Strandpark
J
Ny legeplads ved Hou Skole
3 Orientering fra fokusgrupperne:
A
Kyst/sti
B
Havn
C
Trafik
D
www.oplevhou.dk
E
Velkomst til nye borgere
F
Grønne områder

4 Kommende opgaver
5 Økonomi
6 Diverse
7 Næste møde
AD 1 :
Jon bød velkommen med særlig velkomst til Jann Worm, som deltager i egenskab af redaktør for
www.oplevhou.dk med observatørstatus.
---ellers intet herunder
AD 2:
A:
Mødet med skolebestyrelsen klarlagde ret komplekse problemer med Hou Skole. Organisatoriske
og strukturelle problemer, økonomiske og elevtals problemer, personale- og samarbejdsproblemer.
Frustration hos lærerkollegiet og forældrekredsen, kort sagt: Noget skal der gøres!
Vi enedes om, at da en velfungerende og vel estimeret skole er en landsbys væsentlige dynamo for
at kunne fremstå attraktiv for tilflytning og det daglige kulturliv, må også lokalrådet gå i aktion.
Ryan Moric retter henvendelse til de relevante udvalg og forvaltninger i Odder kommune og
påpeger det uheldige i en dysfunktionel skole i en landsby som Hou.
B:
Vi konstaterede at kommunens spørgeskema ikke kan besvares repræsentativt for byens 1600
indbyggere.
Dorte besvarer skemaet bedst muligt og vil understrege behov for brugbare forbindelser til Aarhus,
Horsens og Skanderborg. Der er p.t. mangel på koordinerede forbindelser til især Horsens
I relation til temaet vedtog vi, at der på www.oplevhou.dk opslås forståelig information om de lidt
ukendte muligheder: Flexbus og Teletaxa
C:
Dorte, Vagn og Jon havde deltaget i Daglig Brugsens generalforsamling og her fremlagt
Fællesforums mange aktiviteter m.m. Man havde høstet anerkendelse herfor.
D:
Dorte berettede om mødets indhold. Referat herfra: Odder kommune
E:
Dorte og Vagn har deltaget i mødet med Reno syd og Odder kommune om ideer til en forbedret
affaldsplan. Her var mange gode input at hente til fremtidens affaldshåndtering.
Separat referat herom: Odder kommune
F:
Henvendelse fra Odder kunstforening om en temporær udstilling af kunst i Hou. Kan vi foreslå et
velegnet sted?
Forslag om Sognegården!
Jon retter henvendelse til formanden for menighedsrådet om muligheden.
G:
Kommunens lokalråd har været inviteret til det årlige møde om samarbejde med politiske og

administrative ledere i kommunen.
Separat referat herfra: Odder Kommune
H:
Arbejdsgruppen mødes ofte for at færdiggøre udviklingsplanen og drøfte den videre strategi for
implementering af planens emnerI:
Lokalplan 5025b Hou Strandpark er bragt i spil, idet Odder kommune vil ændre planens oprindelige
udformning. (som også er sket andre steder i kommunen)
Dette er principiel en uskik og svækker troværdigheden omkring kommunens ”lovgivning”
Sagen en belyst i dagspressen.
Vi enedes om, at lokalrådet ikke intervenerer i sagen
J:
Der er gode kræfter i gang med at forbedre Hou skoles legeplads. Hou Hallens venner har doneret
kr. 25.000 til projektet.
Der er kig på muligheden for at overtage Hou Campings legeredskaber, når campingpladsen er
lukket.
AD 3
A: Kyst/sti
Møde 21.06.2018 med Bent Hodde og Elvin Hansen Odder kommune om tilladelse til etablering af
5 høfder. Disse skal medvirke til beskyttelse af skråningsbeskyttelsen på Hou Stien.
Der er sket en myndighedsoverdragelse fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet til kommunerne i de
bynære områder.
B: Havn
Intet nyt herunder
C:Trafik
Intet nyt herunder
D: www.oplevhou.dk
Fungerer udmærket
E: Velkomst til nye borgere
Jan har nu besøgt 93 nye borgere. Han har nr. 99 på emnelisten og afventer det store velkomstbrag
når nr. 100 skal besøges
F: Grønne områder
Vedr. Hou Søpark:
Ryan har fået garantitilsagn fra Odder kommune på kr. 200.000 og fra lokalrådspuljen kr. 40.000
Der er søgt kr. 250.000 hos Frilufttrådes.
Hvis sidstnævnte bevilliges, kan projektet realiseres.
AD 4
Her henvises til den allerede uddelte opgaver
AD 5
Jan har kr. 35.736 i kassen og han fremtræder endnu rolig og afklaret, men han er tilbageholdende
med at rutte med midlerne, som enhver god kasserer bør.

AD 6
Henvendelse fra Brian Bang om at autorisere stavemåden for HOU med U.
Vi støtter ideen og henviser til lokalarkivet for dokumentation af de historiske fakta overfor
myndigheden.
Vi har fået en anonym henvendelse om Alexandra pladsens skæbne, men vi reagerer ikke på
anonyme henvendelser.!
Vagn Mørch udtrykker sin bekymring over nedramning af piloterings pæle på Klitrosevej.
Pælene bør bores ned af hensyn til omkringliggende huse med ældre svag grundfundering.
Disse tåler ikke vibrationerne
AD 7
Næste møde er: mandag den 27.08.2018 kl. 15.00 hos Jan Schartau

