
2020 23. April - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn  
 

Næste møde 8.6.2020 kl. 16-18 i Dortes have 
 
1 

Tilstede: Jon, Jan, Eva, Dorte, Henrik, Birger og Vagn (ref.) Afbud: 0 
Referat: 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde.  IAB! 

2. Siden	sidst	

a. Møde i følgegruppen for havneprojektet. Møde afholdt 5.3.20. Nyligt modtaget referat 
peger på betydningen af borgerinddragelse i lokalplanlægningsprocessen. Lokalplanen 
forventes færdigbehandlet i OK inden årsskiftet 2020/21. Vi opfordrer til, at aktiviteter på 
havnen under byggeprocessen bibeholdes/erstattes med nye muligheder. 

b. Mail fra Jürgen Helm – svar til ham - hvad kan vi bruge/ lære af hans input. Jan, Vagn og 
Henrik tager møde med Jürgen, hvor vi takker for klarsynet i hans mail, samt opfordre ham 
til at gå ind i det videre arbejde med udviklingen af Hou. 

c. Kattegatbro – er det noget vi skal gå ind i som forening, og hvordan kan vi evt. gøre det. 
Hou Fællesforums opgave er at facilitere et højt informationsniveau vedr. planlægning der 
påvirker lokalområdet på et neutralt niveau. Lokalrådene i OK kan indkalde OK til info om 
status vedr. Kattagatbroføring. 

d. Information til og fra borgerne. Ny hjemmeside for Hou Fællesforum. Generationsskifte. 
Sekretæren står som redaktør for hjemmesiden for Hou Fællesforum. Repr. for 
fokusgrupperne sender status om gruppens arbejde mindst én gang om året. 
Havn: Vagn, Trafik: Henrik, Kyst: Dorte, Bosætning: Eva, Grønt: Dorte. 

e. Møder med kommunen og øvrige lokalråd. Møder er pt. udsat. Fællesmødet med 
lokalrådene er skemasat til afholdelse medio maj 2020. 

f. Generalforsamling. Vi afventer udmelding om mødeaktivitet fra regeringen. 

3. Nyt	fra	fokusgrupperne	

a. Kyst/sti:	Høfderne er renoveret. I forbindelse med anstilling af de 5 nye høfder, 
renoveres skråningsbeskyttelsen.	

b. Havn:	Følgegruppen til byggeriet på Rallejet var til møde med bygherre og OK d. 
5.3.20.	

c. Trafik:	Ingen penge til foranstaltninger fra OK. Hou forventer penge til ændringer 
næste år.	

d. Oplevhou.dk:	Sponsorer til Oplevhou.dk skal have en relation til borgerne i Hou. Fx 
Aura	

e. Bosætning	-	Velkomst	til	nye	borgere:	162 nye borgere.	

f. Grønne	områder:	Etablering af	Søparken er afsluttet, men endnu ikke indviet. 	

4. Økonomi	

a. 54.000 kr. i kassen, 80.000 fra Søparken som skal betales. 

5. Evt.	
a. IAB! 

6. Næste	møde	

a. 8.6.2020 kl. 16-18 hos Dorte 


