
2020 13. aug. - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn  
 

Næste møde: GF 31.8.2020 kl. 19:00 i Hou Hallen 
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Tilstede: Jon, Jan, Eva, Dorte, Henrik, Birger og Vagn (ref.) Afbud: 0 
Referat: 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde. Opfordring til OK om, at udsende referat fra 
Følgegruppe til byggeri på Rallejet. Intet modtaget! 

2. Siden sidst 
a. Klimatilpasning – evt. oprettelse af fokusgruppe. 

Hou Fællesforum tilbyder OK at etablere fokusgruppe bestående af interessenter langs 
kysten. Mødeindkaldelse, mødearrangement og udsendelse af referater. Dorte, Eva og 
Vagn indgår i fokusgruppen. 

b. Kommunens oplæg til en landdistriktsstrategi. Evt. møde arrangeret af OK den 17. sept. 20 
Oplæg fra De Fælles Lokalråd, maj 2019 ligger på vores hjemmeside. 
Alle læser OK oplæg og samler svar til møde. 

c. Møde med Martin Mikkelsen (K) ang. landdistriktsstrategi d. 20.8.20. 
Alle undtagen Vagn kan deltage. 

d. Møde med de øvrige lokalråd d. 12.8.20 i Falling. 
250.000 kr. fra OK til fordeling. Der ansøges om 60.000 kr. til fordeling på de enkelte 
lokalråd. 

e. Møde med Miljø, Teknik og Klimaudvalget d. 22.9.20. Dagsorden følger! 
f. Generalforsamling. 

Generalforsamling afholdes med minimum dagsorden, og intet Medlemsmøde d. 31.8.20 
kl. 19 i Hou Hallen. Jon Jan indkalder. 

g. Hjemmesiden. 
Status i fokusgrupperne kan bla. hentes fra Udviklingsplanen og efterredigeres.  
Henvisning fra OplevHou til nyheder på Hou Fællesforums hjemmeside. 
Følgegruppens referater skal fremgå af hjemmesiden. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 

a. Kyst/sti:	Høfter færdigetableret og de virker! 

b. Havn: Følgegruppemøde til byggeriet på Rallejet: OK efterlyste ideer til udformning af 
Lokalplan. Eva har samlet ideer og de bliver offentliggjort på Hjemmesiden. 

c. Trafik: P4-Østjylland har interviewet Vagn om parkeringsforhold under sommerens 
belastning ifm. gratisfærger til øerne. 
Afskærmning af passage langs kajen ved Hou Havnecafé blev nedlagt en weekend, og 
hurtigt genetableret. Der foreligger en mundtlig aftale mellem Trafikfokusgruppen og Leo 
Kristoffersen om sikring af serveringe på kajen fra 15. april – 15. sept.	

d. Oplevhou.dk:	Kirsten og Ryan stopper som redaktører. 

e. Bosætning	-	Velkomst	til	nye	borgere: Tre møder afholdt siden midten af maj. Eva og 
Josefine udformer spørgeskema til nye tilflyttere. Flere initiativer under udformning.	

f. Grønt:	 Hou Søpark: Åbningsceremoni 28.8 kl. 16. Jon taler på vegne af Fællesforum.	

4. Økonomi 
a.  53.043 kr. pt. Søparken har 79.000 kr. til afslutning af projektet. 

5. Evt. 


