
2020 5. nov. - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn 

Næste møde: Bestyrelsesmøde d. 11.01.2021 kl. 16:00 i Hou Hallen 
1 

Tilstede: Jon, Jan, Eva, Lars, Birger og Vagn (ref.) Afbud: Henrik 

Referat: 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde.  IAB! 
2. Siden sidst 

a. Information om en eventuel Kattegatbro. 
Hou Fællesforum har ikke en entydig mening om Kattegatforbindelsen.  
Fællesforums opgave er at nuancere indsigter, og dermed hæve informationsniveauet hos 
beslutningstagere på alle niveauer! 

b. Løsning af parkeringsproblematikken i Hou – borgerforslag på kommunens hjemmeside. 
MTK-udvalgt har givet løfte om, at der skal etableres en gruppe på tværs om 
parkeringsproblematik i hele Hou. Arbejdet skal gerne være afsluttet i foråret 2021. 

c. Møde angående en landdistriktsstrategi. 
Mødet udsat igen! 

d. Møde med Teknik, Miljø og Klimaudvalget. Samtlige lokalråd inviteret. Referat fra mødet 
endnu ikke udsendt: Spildevandsoverblik i kommunen; Kommunale vejes tilstand; 
Kattegatforbindelsen; Afsluttet Kommuneplanlægning. 

e. Afregning med kommunen angående Hou Søpark. 
Snarligt møde med Kommunaldirektøren og Leo Kristoffersen, Park, om afslutning af 
regnskab. 

f. Hjemmesiden. Enkelte forslag til rettelser. 

g. Julefrokt? Med Coronasituationen taget i betragtning, aflyses Julefrokost! 
3. Nyt fra fokusgrupperne 

a. Kyst/sti/stenrev: Udlæggelse af stenrev i havet nær Hou. Møde med Erik Hviid 4.11.20. 
b. Havn: Lokalplanforslag for Hou Havn. Administrationen har stillet lokalplanforslag til 

godkendelse i Kommunalbestyrelsen.  
Havnefokusgruppen har anmodet om et møde, hvor forøgelse af byggeprocent, etageantal og 
byggehøjder begrundes. Mødet ønskes inden kommunalbestyrelsen godkender lokalplanen. 

c. Trafik: Trafiksikkerhedstiltag.  
Møde med Elvin 23.09.20 om trafik gennem Hou. Elvin talte om flere tiltag for 
trafiksikkerhed gennem Hou, i det kommende år. 

d. OplevHou.dk: Foreninger i Hou opfordres til, at bemande redaktionen i OplevHou.dk 
e. Bosætning: Der er planer om, at lave en byvandrings-podcast indtalt af Egmont elever. 

185 nye hustande besøgt siden dec. 2015. 
f. Grønt: Der holdes snarligt møde. 

g. Klima: OK tager ansvar for etablering af digelaug blandt de berørte borgere. 
4. Økonomi  Status dd. 53.746 kr.  

5. Diverse  
a. Jon og Vagn har holdt møde med journalist fra P4 Østjylland om byens udfordringer. 

b. Gamle Gymnastiksale – Nye Muligheder: 
Initiativ til forøget energi til fornyelse af gymnastiksale. Eva er i kontakt med Viggo 
Rasmussen, ildsjæl.  
https://www.dif.dk/da/omdif/projekter/gamle-s-gymnastiksale-s---s-nye-s-muligheder 


