
Hou Fællesforums Bestyrelsesmøde 18.08.2014 
 

Mødested/-tid:  Hos Jan kl. 15.30 
Referent:   Ryan Moric 
Til stede:  Dorthe, Jan, Jon, Palle, Ryan og Susanne (afbud: Flemming) 
 
DAGSORDEN: 

1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 
2. Siden sidst 
3. Orientering fra focusgrupper: Kyst/sti – Havn – Trafik – www.oplevhou.dk 
4. Information til medlemmer 
5. Kommende opgaver 
6. Økonomi 
7. Diverse 
8. Næste møde 

 
Ad.1:  
Jfr. referat.  
Mødet om lokalråd i Hundslund 20. august lægger ikke op til beslutning om etablering af Lokalråd i Odder 
Kommune pt..  
Mødet er af orienterende karakter, idet Byrådet pt. ikke har taget stilling til ”struktur og rammer” herfor.  
Jon, Palle og Ryan deltager i mødet. 
Hou Fællesforums bestyrelse finder det positivt at Odder Kommune arbejder for at der oprettes lokalråd i 
kommunen.  
Dette vil repræsentationen (læs: Jon, Palle og Ryan) tilkendegive på mødet i Hundslund. 
 
Ad.2:  
Der er udsendt notat om struktur og samarbejde mellem Odder Kommune og kommunens kommende 
lokalråd, og der er udarbejdet resume til politisk beslutning. Byrådet har ikke pt. behandlet indstillingen fra 
Økonomiudvalget den 04. august 2014. 
 
Ad.3: 
Dorthe er tovholder på det fortsatte arbejde i focusgruppen kyst/sti. Nu drejer det sig om løbende 
tilsyn/vedligehold som Hou Fællesforum har givet tilsagn om. 
 

Havnefocusgruppen skal i ”arbejdstøjet” igen. Jon og Ryan indbyder til møde, evt. ved artikel på 
oplevhou.dk. Arbejdstitlen kunne være: ”-medens vi venter?”  
 

Trafik. Ryan holder focus på at fremsendte forslag nyder fremme (se fremsendte forslag andet sted). 
 

Oplevhou.dk: Redaktionen arbejder planmæssigt uge efter uge. Der afholdes møde mellem Jon, Gunhild og 
Ryan for stillingtagen om promovering på Kulturuge 40. 
 
Ad.4:   
Hou Fællesforums hjemmeside holdes opdateret af Dorte. 
 
Ad.5:  
Se ad.3. 
 
Ad.6:  
Jan gennemgik økonomioversigt som pt. udviser et kapitalindstående på 20.926,62 kr. 
Ryan orienterede om at der nu indkøbes PC til oplevhou`s redaktion for de midler – 5.000,- kr. – som blev 
doneret af Hou Hallens Venner ved årets havnefest. 
 
Ad.7: 
Næste møde afholdes mandag 27. oktober kl. 15.30. Vært: Palle. Sted: Fyrvænget 23.  

http://www.oplevhou.dk/

