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

Næste møde: Bestyrelsesmøde d. 26.8.2021 kl. 19:30 til forberedelse af GF på Egmont! 

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

1. Opfølgning på sidste møde.  
Generalforsamling gennemføres d. 26.8.21 kl. 20 på Egmont.  

− Jan indkalder i mail og på OplevHou.dk, og Poul Erik Fink stiller op som ordstyrer.  
− Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring på GF: Forslag til generalforsamlingens 

dagsorden skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage inden GF. 
− Bestyrelsen fremlægger periodens forløb set fra fokusgruppernes aktiviteter. 
− Ved valg til bestyrelsen, som kræves afholdt anonymt, må der påføres op til lige så mange 

navne, som der er kandidater på valg. 

2. Siden sidst           
a. Høringssvar vedrørende revision af kommuneplan 2021 – 2033 inden 15. sept. 2021. 

− Eva, Jon, Lars og Vagn læser kommuneplanen, og vurderer behov for høringssvar. 
b. Møde afholdt med kommunens øvrige lokalråd. 

− Tre medarbejdere fra OK beskrev status på Odder Kommunes planer om klimaområdet: 
a. Målene er 70% reduktion af CO2-udslip inden 2030 og 100% reduktion inden 2050. 

Lokalt blev der opfordret til, at komme med gode ideer til reduktionsmuligheder! 
− Det blev debatteret, hvordan ansvaret er fordelt, hvis et lokalområde fornyer legeredskaber 

på en kommunal jordlod i området. 
c. Forslag til en formidlingsstrategi, som kan synliggøre vort arbejde og derigennem profilere 

foreningen gennem bedre brug af sociale medier. Henrik fremlægger forslag, når han får 
mulighed for det! 

d. Konference om Grøn Demokratisk Erhvervsudvikling i Landdistrikterne 24.8.21 kl. 14 i 
Vejle. Umiddelbart ingen repr. fra Hou. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 
a. Kyst/sti: Erik Hviid opfordres til at fremlægge status på Stenrev-gruppens arbejde på GF. 

b. Havn: DOMIS har organiseret sommerparkering på Rallejet. 
c. Trafik: Trafiksikkerhedstiltag i Hou, Gosmer og Spøttrup.  

− Fodgængerfelt og vejbump på Vestergade, samt Toronto-lys (orange blink) på Houvejen. 
− Gosmer har nedsat gruppe til kommunikation med kommunen. Jon og Vagn var til møde 

med over 25 deltagere deltagere. Aase og Annette fra Gosmer går videre med arbejdet. 
− Parkeringsstrategi for Hou. Vi har haft møde med MTK, Casper Grønborg og Mikkel 

Møller om mulighederne i omstrukturering af færgeparkeringen. 
d. Oplevhou.dk: Ved beskrivelse af arrangementer som afholdes af ikke-annoncører skal der 

afklares betaling for. Jann W kontaktes. 
e. Bosætning: 31 nye i boliger i år i Hou. 

f. Grønt Fokus: Tre spændende arrangementer planlagt og annonceret bredt. 
g. Klima: Forslag til Kystsikring af Hou afventes fra OK. 

4. Økonomi 
a. Status 78.197 kr. incl. 7.000 kr. bevilget af Brugsen til Grønt Fokus. 

5. Diverse 
a. Hvordan er tilsyn/sikkerhed og ansvar på Hou Søpark. Afklares af Jon med Ryan. 


