
2021 12. apr. - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn 

Næste møde: Bestyrelsesmøde d. 27.5.2021 kl. 16:00 – 18:00 - vi ser hvordan! 
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Referat: Tilstede virtuelt: Jon, Jan, Eva, Lars, Henrik og Vagn (ref.) Afbud: Birger 

1. Opfølgning på sidste møde.  
Kyststiprojekt fra Juelsminde til Hou sat på pause! 

2. Siden sidst  
a. Lyttemøde som optakt til det kommende byrådsvalg. Hou Fællesforum tager ikke parti! 

b. Anmodning om sponsorat til film om Hou Havn. Jan taler med Anders om betingelser for 
omtale af Hou Fællesforum i film. 

c. Afholdelse af årets generalforsamling. Indkald udsat til det tidspunkt, hvor GF kan 
gennemføres. Opslag på hjemmeside! 

d. Hou Fællesforum hylder den gode tone i debatten; afstedkommet af debat mellem Jürgen og 
Ryan.  

e. Skal vi bruge sociale medier mere i fremtiden til at synliggøre vore resultater og derigennem 
profilere vores arbejde yderligere?  
Bedre samspil mellem Hou Fællesforums hjemmeside og OplevHou. Vi kan blive mere synlige 
og Henrik vil formulere en formidlingsstrategi. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 

a. Kyst/sti: Stenrevgruppen arbejder intensivt. 
b. Havn: Lokalplan for Hou Havn vedtaget. 

c. Trafik: 
i. Møde afholdt med forvaltningen ang. trafiksikkerhedstiltag for Hou den 10.3.21 

Jon og Vagn var inviteret til et uofficielt møde med Ole Lyngby og Elvin J. fra MTK-
udvalget og Casper G. fra administrationen i OK. På dette indledende møde fokuserede 
vi alene på realistiske trafiksikkerhedsløsninger, så snakken ikke kom til at handle om alt 
muligt andet (Parkeringsstrategi/Containere/oma.). 

ii. Møde afholdt med forvaltningen ang. parkeringsstrategi for Hou. 
Svært at finde ’Strategibeskrivelse’ i Parkeringsstrategien! Jon har henvendt sig til 
Casper G om svar på tidligere henvendelse. Jon går videre med OK! 

d. Oplevhou.dk:  

i. Belønning til redaktørerne. Jon taler med Jan W om virtuel mødekultur i redaktionen. 
ii. Eventuel ændring af layout. Sponsorstribe på OplevHou.dk-hjemmesiden. Jon taler med 

Lars. 
iii. Promovering på sociale medier. Se ovenfor i 2.e! 

e. Bosætning: Stort bolig- og grundsalg i Hou i denne tid. Alle grunde til salg er udsolgt. 
f. Grønt Fokus: Forslag om skovrejsning. Der arbejdes videre i regi af de samlede lokalråd. 

Fuglekasser fra OK er opsat ved skolen. 
g. Klima: Vi afventer udspil fra arkitektfirmaet Labland. 

4. Økonomi 
a. Status 74.148 kr. 

5. Diverse 
a. Dagli’Brugsen har sponsormidler. Eva taler med Grønt Fokus om ansøgning om bistader til 

grunden på Villavej/Lærkevej. 


