
2020 17. sept. - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn  

 

Næste møde: Bestyrelsesmøde d. 5.11.20 kl. 16:00 i Hou Hallen 
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Tilstede: Jon, Jan, Eva, Lars, Birger og Vagn (ref.) Afbud: Henrik 
Referat: 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde.  
a. Intet at indvende til referatet. 

2. Siden sidst 
a. Oprettelse af en forening/fokusgruppe til udlæggelse af stenrev i havet nær Hou. 

Jon indkalder til møde med Erik Hviid om etablering af model for 
forening/fokusgruppe. 

b. Håndtering af Kattegatbro-problematikken. 
Hou Fællesforum har fået OK til at tage spørgsmålet med på fællesmøde med MTK. 
Hou Fællesforum opfordrer OK om at gennemføre begrænset (Corona) stormøde om 
problematikken. 

c. Samarbejde med kommunen ang. løsning af parkeringsproblematikken i Hou. 
Vi afventer initiativ fra OK om fællesmøde/temagruppe. Notat om parkering! 
Vagn deltager i gruppen og opfordrer andre fra Trafikfokusgruppen til at være med. 

d. Møde angående landdistriktsstrategi for OK. 
Møde forventes afholdt 27.10.20. Eva og Jon deltager. 

e. Møde med Miljø, Teknik og Klimaudvalget tirsdag 22.9.20 kl. 16:30 i Falling. 
Eva og Vagn/Jon deltager. 

f. Møde ang. ”Grøn omstilling på landet” mandag den 21. september 2020 kl. 17.15 - 
21.00 på Økologiens Have, Rørthvej 132, 8300 Odder. Vagn og Henrik deltager. 

g. Hjemmesiden 
Der efterlyses mere om Havneudvikling! 

3. Nyt fra fokusgrupperne 
a. Kyst/sti: Kyststien er blevet repareret, hvor nødvendigt. 

b. Havn: To dages Klimasikringsmøde afholdt af Niras og Labland på havnen. 
c. Trafik: Elvin ønsker møde med Trafikgruppen om fremtiden. 

Jon indkalder til møde i Hou Hallen onsdag d. 23.9.20 
d. Oplevhou.dk: Redaktionen mangler skribenter.  

e. Bosætning: Gruppen arbejder intenst! 61 huse til salg i Hou. God omsætning! 
f. Grønt: Blomsterbeplantning langs Søparkens vand. Skov- og terapihave etableres. 

g. Klima: Fokusgruppen under etablering. 
4. Økonomi 

a. Status 52.746 kr. 

5. Diverse  
a. OK har sat penge af til ny børnehave bag skolens gymnastiksal. 

b. OK har afsat 1,2 mill. kr. til trafikløsning i Hou 2021. 


