
2022 18. jan. - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn 

Næste møde: Bestyrelsesmøde d. 08.03.2022 kl. 16:00 i Hou Hallen 

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

1. Opfølgning på sidste møde. 
a) Jon har lavet og sendt høringssvar vedr. Klimatilpasning til OK. 

2. Siden sidst 
a) Kommende møde med øvrige lokalråd – ansøgning til projekter. 

i) Nyt ansøgningsskema. Rundsendt til bestyrelsen og Stenrevsgruppen. Lægges ind på FB-
siden og OplevHou. Møde i det fælles lokalråd d. 9. feb. 2022. 

b) 8300 Hou Fællesforum – Debat (Facebook-side) 
i) Facebook-siden etableret af Palle H. og siden overtaget af Hou Fællesforum ved 

årsskiftet. 
c) Vedrørende byggeri på Alexandra Plads og Søndergade over for Dagli’Brugsen. 

i) Hou Fællesforum har ikke en entydig mening om byggeprojektet. 
d) Hou Fællesforums samarbejde med kommunen. 

i) Jan Kjærgaard, Ørting Lokalråd har kontaktet den nye borgmester, Lone J. om 
formulering af en Landdistriktsstrategi. Lone J. har kontakt med Landdistrikternes 
Fællesråd (nye beboere i ex. Randers adm.bygning, Odder). Der kommer snart et initiativ 
til samarbejde. 

e) Høring om nye køreplaner. 

i) MidtTrafik har åbnet for kommentarer til køreplan-ændringer. Ingen ændringer på 
busruterne til og fra Hou. 

f) Generalforsamling. 
i) GF 28.3.2022 kl. 19 i Hou Hallen.  

Medlemsmøde som optakt til GF. Vagn inviterer arkitekterne fra Færgeby-projektet til at 
berette om udviklingen til dato. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 
g) Kyst/sti:  

i) Hou Fællesforum støtter op om genetablering af Kyststi-gruppe, så Kyststien kan 
fortsætte fra Egmont til Hølken. Eva i forhandling; OK er positivt indstillet. 

ii) Jon har sendt høringssvar vedr. klimatilpasning, så den allerede etablerede kyststi sikres. 
h) Havn: Færgeby-projektet: Promenaden etableres af OK; arbejdet begynder 1. kvartal i år.  

i) Trafik: Trafiksikkerhedstiltag og parkeringsstrategi. 
i) Toronto-anlæg er ved at blive etableret ved to kryds på Houvejen. 

ii) Gadebelysning etableret på Houvejen ved busholdepladsen ved tunnelen. 
iii) Parkeringsstrategi. OK meddeler at de ikke indfører yderligere parkeringsbegrænsninger 

på villavejene i Hou. Kan dette tiltag ikke styre parkeringen væk fra havnen, er OK parat 
til at oprette parkeringsbegrænsninger på villavejene. 

iv) Hou har fået en ’tomler’bænk fra OK. Skal aftales med Leo Kristoffersen, Park & Vej. 
Vagn kontakter ham. 

j) Oplevhou.dk - Ny redaktør til Oplevhou’s Facebook: Jette stopper som redaktør 1. marts 
2022. Styregruppen: Jon, Jan, Lars, Karen og Jan W. finder afløser. 
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k) Bosætning: 54 nye beboere i Hou, 50 huse handlet i 2021. Velkomstfolder skal revideres! 

l) Grønt Fokus:  
i) Møde i gruppen i februar. 

ii) Møde d. 16.3.22 med OK om Skovrejsning og rent drikkevand. 
m) Klima: Vi er opmærksomme på, at tidsrammerne for alvorlige højvandshændelser ændrer sig 

kendeligt! Jfr. DMI-klimaatlas. 
4.   Økonomi 

a) Årsregnskab afsluttet. 
5. Diverse 


