Medlemsmøde i Hou FællesforumMedle
Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Hou Hallen


Velkomst samt status over aktivitet i foreningen ved formand Jon Jensen.
Formanden berettede om hvad der er sket i foreningen i det forgangne år.



Orientering om nogle af de tiltag der dannede grundlag for, at Hou blev indstillet som
kandidat til Landsbyprisen i Region Midtjylland:
 Anlæggelse af kyststien ved Hou samt lokal kystsikring.
1.reelle møde omkring stien i april 2010
Lokale foreninger lavede Grønt partnerskab bestående dels af Friluftsrådet,
Naturstyrelsen og DN, m.fl., som så kunne søge om midler til sti-etablering.
Pengene er bl.a. kommet hjem ikke mindst pga. handicap tilgængelighed fra
Egmont til havnen.
De forskellige etaper blev gennemgået.
Der er etableret samarbejde med skolerne og Odder Museum omkring shelters og
skoletjeneste ved økobaser.
Stenkastningen er den dyreste del af stien. Den kommer i højde med grundene og
der sikres tilgang til de lovlige badebroer og fra de offentlige stier.
Projektet er blevet forsinket af, at alt over15.000 kr. skal i udbud.
Håber LAG-midlerne godkendes til maj. Så starter myndighedsbehandlingen dels i
Naturstyrelsen, dels i kystdirektoratet og sidst i Odder Kommune.
Borgerinddragelse er væsentlig mht. at grave pæle ned og sætte mærker på.
Vi satser på at det skal laves en dag i juni, og håber på de lokale forretninger vil give
en lille en.
 Succesfuld start for Hou Fitness - baggrund og fremtidsplaner.
Baggrunden var, at man for nogle år siden var bekymret, fordi tilslutningen til
idrætten i Hou var dalende. Derfor henvendte man sig til DGI, og i samarbejde med
dem afholdtes en weekendlejr på Fuglsøcenteret, hvor man diskuterede nye
aktiviteter i foreningen. En spørgeskemaundersøgelse blev igangsat, og her blev det
tydeliggjort at der skulle satses på fitness.
For at skaffe plads til fitness skulle der dog først bygges nye lokaler, det lod sig også
gøre ved hjælp af penge som hovedsageligt er kommet ind via Hou Hallens Venners
aktiviteter.
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Fitnesscentret er godt besøgt, og der er nye tiltag på vej omkring etablering af
aktiviteter for børn og seniorer. Spinning planlægges også anlagt udendørs, og der
forventes et zumba-hold. Der er iøvrigt mange nye ting i støbeskeen.
Det er muligt at få et gæstemedlemskab for 50 kr. pr. døgn.
Stedet er baseret på frivillighed, og der skal være instruktion til alle.
Tilbud til gæster fra lystbådehavnen og campingpladsen etableres.
 De forventede blå flag hejses, og Havnens dag fejres.
Lige nu føler Palle sig alene i verden, men om en måned bliver der liv på havnen.
Havnens Dag er for alle interesserede, og den finder altid sted den første søndag i
juni. Dagen bliver fejret med hjælp fra de forskellige foreninger som er tilknyttet
havnen; Kajakklubben, fritidssejlerne, bådelauget, idrætsefterskolen m.fl. og nu
også vandhundene.
Århus Produktionsskole er stadig interesseret i at have Museumsskibet Anna
sejlende fra Hou, og der arbejdes fortsat på at finde en løsning.
Utilfredshed med at der ofte ligger både foran bænkene på Honnørkajen.
Bådelauget har ikke noget at gøre med denne placering, men kan henstille om en
mere hensigtsmæssig placering.
 Igangværende og kommende aktiviteter i Hou Lokalarkiv.
Stor interesse for lokalarkivet. De har fået anvist lokale bagerst i Hou Hallen, hvor
flere små rum slås sammen, ved hjælp af frivillig arbejdskraft. De har fået penge fra
Kvickly, Nordea og har flere ansøgninger ude.
3 medlemsaktiviteter:
Familien Otto Leth (fisker) 20’erne –udstilles i kulturuge 40
Cykelsti/ tur rundt i sognet
Det første sommerhusområde
Se hjemmesiden
Årlig drift skal kunne klares af medlemskabs-indbetalingerne.
Der ligger indtjeningsmuligheder i at lave hæfter ala ”I godt selskab”
Medlem af dansk lokalarkiv, der udstikker visse regler, der skal følges mht. lån af
materialer og uddannelse af leder.
Gunhild har medbragt artikler fra da Hou vej blev anlagt.
Gunhilds personlige tiltag:
Rundtur i Hou i 50’erne for en gammel Hou-borger og dennes bekendte.
Houbog laves sammen med Palle Jensen med titlen: ”Hou – En by på kanten”
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 Information om vore planer med at oprette hjemmesiden: www.oplevhou.dk
Hou Fællesforums mål er at etablere en hjemmeside, hvor alle lokale foreninger
,institutioner og forretninger er linket op, med lokale aktuelle historier og en
ajourført aktivitetskalender.
Der skal nedsættes en redaktionsgruppe, der opdaterer hjemmesiden ugentlig.
En anden gruppe sørger for at indhente indblik i aktiviteterne.
Indtjening kan ske ved annoncer håber vi.
Vi mangler en person til at lave en hjemmeside, som er vedligeholdelsesvenlig.
Kender du nogen som vil påtage sig opgaven denne opgave.
Og: Har nogen lyst til at deltage i en redaktionsgruppe. Vi satser på 8 personer som
hver vil få en vagt om måneden.
Lokalredaktionen kan have sæde i lokalarkivet, og den tænkes at bestå af
medlemmer fra butikker, skoler og foreninger.
Nærmere beskrivelse foreligger hos Gunhild Hoe

