Bestyrelsesmøde
08.10.2018
Mødested: Hos Ryan
Til stede: Den valgte bestyrelse med fravær af: Vagn Mørch og Palle Kjær
Observatør fra www.oplevhou.dk : Jann Worm
Referent: Fl. Roger Kristensen
Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde
2. Siden sidst
A: Vort møde med skoleleder Vivian Andritsch på Hou Skole
B: Udviklingsplan færdiggjort og omdelt
C: Præsentation af udviklingsplan for Odder Kommune
D: Gennemførelse af dele af udviklingsplanen
E: Møde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd
F: Introduktion af vort lokalområde til kommunens hjemmeside
G: Evt. deltagelse i Landdistrikternes fællesråds landsbytopmøde 5. nov. 2018
3. Orientering fra fokusgrupperne
Kyst/sti
Havn
Trafik
WWW.oplevhou.dk
Velkomst til nye borgere
Grønne områder
4. Kommende opgaver
5. Økonomi
6. Diverse
7. Næste møde
Referat:
AD 1
Intet herunder
AD 2:
A
I mødet deltog herfra: Ryan, Jon, Dorte og Jan.
Baggrunden for vort ønske om et møde med skoleledelsen i Odder Kommune er en henvendelse til
os fra bl.a. den gamle skolebestyrelse på Hou Skole. Man er bekymret for udviklingen på Hou
Skole.
Der blev lyttet til orientering fra Vivian Andritsch og stillet bekymrede spørgsmål om den
fremadrettede struktur, ressourcetildeling og ledelsesform.
Vivian A nævnte at Hou Børnehave ønskes flyttet til Hou Skole.
Der er tildelt 2,4 fuldtidsstillinger til ledelse på Hou Skole.
Vivian A betragtede vor bekymring som ubegrundet og ser fortrøstningsfuld på fremtiden for Hou
Skole!!

B:
Udviklingsplanen er færdiggjort og husstandsomdelt i området. Der lægges et passende oplæg i
DagligBrugsen, Hou Hallen og hos Ejendomsmæglerne i Odder
C:
Arbejdsgruppen for udviklingsplanen søger et møde med borgmester Uffe Jensen og
kommunaldirektør Henning Haahr for at præsentere planen in natura.
D:
Jon vil fremkomme med forslag til en prioriteret gennemførelse af planens forslag.
Der holdes et gruppemøde i november 2018
E:
Tema for et møde fra vores side er en bedre adgang og dialog med Odder kommune. Her er plads til
forbedringer
Forslag kunne være: Lokalrådene får mulighed for foretræde for de stående udvalg i kommunen.
F:
Der er fremsat ønske om relevant tekst materiale fra Hou Fællesforum til introduktion af Hou og
omegn på kommunens hjemmeside med link til www.oplevhou.dk
G
Invitation udsendt til medlemmer af kommunens lokalråd
AD 3
Kyst/sti
Der er afsendt ansøgning om etablering af 5 høfder til Odder kommune, som nu er myndighed.
Endnu intet svar – Der rykkes!
Havn
Intet herunder
Trafik
Ryan vil genstarte trafikspørgsmålene med baggrund i udviklingsplanen
www.oplevhou.dk
Jann anfører, at der mangler redaktører til at fordele opgaverne på. Ellers fungerer sitet godt.
Der opfordres til at melde sig som skribent
Velkomst til nye borgere
Borger nr. 100 er besøgt og hyldet, og der er flere nye i pipelinen siger Jan.
Grønne områder
Kirsten og Ryan har haft møde med repræsentanter fra kommunen og Nordic Seed (biolog)
idet vi ikke finder oprømningen af bassinet udført korrekt og forsvarligt.
Der er iblandet gammel oprevet bundmembran i det opgravede materiale.
Konklusion: Der skal foretages en ny og korrekt opgravning i perioden nov 2018-- jan 2019
og det opgravede materiale skal fjernes.

AD 4
Se ovenstående
AD 5
Jan kan finde kr. 26.541 i kassen. Udviklingsplanens trykning kostede kr. 10.658
Hou Hallens Venner har doneret kr. 5.000 til udviklingsplanen.
AD 6
Der er nu registreret 420 medlemmer i vort kartotek
AD 7
Næste møde er: mandag den 10. december kl. 16.00 hos Dorte.

