
2021 31. maj. - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn 

Næste møde: Bestyrelsesmøde d. 12.8.2021 kl. 16:00 – 18:00 – Hou Hallen! 
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Referat: Tilstede virtuelt: Jon, Jan, Eva, Lars, Henrik, Birger og Vagn (ref.) Afbud:  

1. Opfølgning på sidste møde. 
2. Siden sidst           

a. Mulighed for flere hjertestartere i Hou og omegn. Initiativ fra Hjeteforeningen. 
b. Afholdelse af årets generalforsamling. Hou Fællesforum har 420 medlemmer. 

Den 26.8.21 kl. 18:30 Grøn Natur i Skovhaven, derefter Generalforsamling kl. 20 afholdes på 
Egmont, Bie-rummet. 
Det afklares på næste bestyrelsesmøde, hvordan afstemning skal gennemføres, samt hvem det 
er på valg. 

c. Møde afholdt med kommunens øvrige lokalråd. 
Der kommer selvstændigt referat! 

d. Forslag til en formidlingsstrategi som kan synliggøre vort arbejde. 
Henrik fortsætter med at formulere udkast til en formidlingsstrategi. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 

e. Kyst/sti: Der arbejdes intensivt på etablering af tre stenrev. Se https://stenrev-hou.dk/ 
f. Havn: Intet nyt fra bygherre/kommune. 

g. Trafik:  
i. Trafiksikkerhedstiltag i Hou vedtaget i byrådet. Hou får vejbelysning ved busstop på 

Houvejen, samt Toronto-trafiklys ved fodgængerfelt. (Gult blinkende lys ved 
fodgængerfelt). 

ii. Tilrettet parkeringsstrategi for Hou sendes i høring. Høringssvar fremsendes inden 16. 
juni 21. Trafikgruppen mødes om høringssvar. 

iii. Borgermøde i Gosmer ang. trafik gennem byen. Hou Fællesforum støtter op om behovet 
for trafikreguleringstiltag. 

h. Oplevhou.dk 
i. Forslag om løbende reklamer over hjemmeside! Jan taler med Jaan W og Lars. 

i. Bosætning: I alt 215 velkomster siden start.  
j. Grønt Fokus: Spændende grønne initiativer fra gruppen. 7.000 kr. modtaget fra 

Dagli’brugsen: Tre arrangementer: Grøn Natur i Skovhaven; derefter Ole Sørensen og Erik 
Hviid om Naturen i og omkring Hou; endeligt tredje aften med Klimaløsninger til fremtiden. 

k. Klima: Intet nyt fra Odder Kommune 
4. Økonomi 

a. Status 75.000 kr. + 7.000 kr. bidrag fra Dagli’brugsen. 
5. Diverse 

a. Jan har fået forespørgsel om muligheden for turistsejladser fra Hou. Spørger skal undersøge 
muligheder. 

b. Eva har kontakt med kunstner Lene Rosenberg om udformning af postkort fra Hou. 
c. Birger har fået forespørgsel om valgtilforordnet til Kommunalvalget i 16. november 2021. 

Eva meldte sig. 


