
2021 22. feb. - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn 

Næste møde: Bestyrelsesmøde d. 6.4.2021 kl. 16:00 – 18:00 - vi ser hvordan! 
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Referat: Tilstede virtuelt: Jon, Jan, Eva, Lars, Birger, Henrik og Vagn (ref.) Afbud:  

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

a. Spændende forslag til udvikling af Hou Skoles gymnastiksal. Projektet ”Gamle gymnastiksale 
– nye muligheder” 
https://www.dif.dk/da/omdif/projekter/gamle-s-gymnastiksale-s---s-nye-s-muligheder 
Eva beretter at Hou skole går videre som eneste jyske, blandt fem andre skoler i semifinalen 
til projekt for gymnastiksal.  

b. Nyt fra lokalrådenes fællesmøde.   
Møde i sidste uge om fordeling af kommunale midler til Lokalrådene. Hou holder sig i 
baggrunden, da vi hidtil har fået en del! 

c. Forsøg på at skabe aktiviteter på Hou Havn.  
Eva har fremlagt div. forslag fra forskellige borgere til aktiviteter - afleveret til Domis. 

d. Opdatering af hjemmesiden. 
Grønt Fokus opdateret. 
Referater fra grupper bliver opdateret. 

e. Afholdelse af årets generalforsamling. 
Generalforsamling indkaldes, når det er muligt at gennemføre en fysisk forsamling. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 
a. Kyst/sti:   Udlæggelse af stenrev i havet nær Hou. 

Fokusgruppen er meget aktiv og arbejder på at etablere tre stenrev. Info kommer på 
hjemmesiden. 
Henrik undersøger projekt om kyststi gennem Odder, Horsens og Hedensted kommuner. 

b. Havn: Lokalplan for Hou Havn. 
Lokalplanforslaget skal i Kommunalbestyrelsen 1. marts 2021. 
Vores anke om antal etager fra 5 til 4 er taget til efterretning i materialet til Lokalplanen. 

c. Trafik: 
i. Møde afholdt med forvaltningen ang. en parkeringsstrategi for Hou. 

Vi havde samlet ideer fra borgerne og fremsendte til OK. 
Grundlæggende er problematikken sæsonbetinget, og nært knyttet til færgefarten. 
Vi har sendt resumé af mødet til forvaltningen. Se hjemmesiden/trafikfokusgruppen. 

ii. Det videre arbejde frem mod vedtagelse af en parkeringsstrategi. 
Vi er blevet lovet, at blive inddraget inden den endelige parkeringsstrategi vedtages. 

d. Oplevhou.dk: Birger er nyt medlem af redaktionen, og afventer introduktion. 

e. Bosætning: 201 velkomster siden start. Gruppen mødes, når det kan gøres i fysisk form. 
f. Grønt Fokus: Forslag om skovrejsning aktualiseret af Brian fra Strandparken. 

Fokusgruppen forespørger OK om: Hvor ligger projektet med skovrejsning til sikring af rent 
drikkevand? 

g. Klima: Udkast til udviklingsplan for klimatilpasning af Hou. Møde med arkitekt fra Labland. 
4. Økonomi 

a. Status 50.460,70 kr. 
5. Diverse Kan spørgsmålet om Kattagatforbindelse behandles som stormøde? Vi afventer at 

Corona-situationen muliggør et stormøde til saglig belysning af de komplekse problematikker. 
Se her: https://kattegat.dk/live/ og https://vimeo.com/465409026/ef5c55621b 


