
 

Bestyrelsesmøde 

11.03.2019 
 

 

Mødested:     Hos Flemming 

Til stede:       Den valgte bestyrelse med fravær af Vagn Mørch 

Referent:       Fl. Roger Kristensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning på sidste møde 
 

2. Siden sidst 

A: Fællesmøde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd 

B: Invitation til møde om landdistrikts forskning 

C: Reduktion af afstemningssteder i forbindelse med valg 

D: Rapport fra vejdirektoratet 

E: Borgerforslag på Oddernettet 

F: Sundhedscafe i lokalområdet 

G: Generalforsamling og medlemsmøde – nye emner til bestyrelsen 
 

3. Orientering fra fokusgrupper 

Kyst/sti 

Havn  

Trafik 

www oplevhou.dk 

Velkomst til nye borgere 

Grønne områder 
 

4. Økonomi 
 

5. Diverse 
 

6. Næste møde 

 

Referat: 

 

AD  1 

Intet herunder 

 

AD  2 

A:  Se separat referat fra fællesmødet. 

      Fællespuljemidler er bevilliget til Gylling kr. 40.000 og Ørting kr. 6.000 

      Der kan indgives ønsker til den resterende pulje, som udloddes til efteråret 

 

B:  Invitation til møde om landdistrikts forskning i Middelfart 10.04.2019 (deltagerpris kr. 600) 

 

C:  Odder kommune inviterer til møde 21.03.2019 for drøftelse af kommunens ønsker om reduktion      

      af antal valgsteder i kommunen til 3! 

      Jon og Ryan deltager. Vi finder forslaget uacceptabel og negativ influerende på stemme pro-    

      centen. 



 

 

 

 

D:  Der foreligger en rapport fra Vejdirektoratet udarbejdet af ING. Firma NIRAS omhandlende 

broforbindelse over Kattegat. Denne kan downloades, hvis man ønsker det. 

 

E:  På Odder- nettet kan der indgives borgerforslag og ønsker og afstemning. 

      Hou Fællesforum opfordrer til at flest mulige benytter lejligheden til at ytre sig her. 

      F.eks. kunne trafikforhold ved bygrænsen m.m. være emne for borger tilkendegivelse og dermed  

      lægge pres på beslutningstagerne. 

 

F:  Odder kommune har tilbudt begrebet ”sundhedscafe” hvor der medvirker en sundhedsperson fra  

      OK. Denne vil komme ud på lokalområdet og undervise i ca. en time om, hvordan man kan 

      forbedre sin personlige sundhed og livsvilkår. 

 

G:  Der er udarbejdet invitation til generalforsamling og medlemsmøde. 

      Flyers omdeles af bestyrelsen. Mere info på www.oplevhou.dk 

      Jon og Ryan finder emner til bestyrelsesposter. 

      Palle Kjær og Fl. Roger Kristensen genopstiller ikke 

 

AD 3   

Kyst/Sti 

Retablering af stien efter nedbrud påhviler Odder kommune i.h.t. Driftskontrakt. 

Udførelse heraf mangler stadig. 

Dorte presser OK for handling 

Vedr. etablering af høfder: Odder kommune har endnu ikke givet tilladelse på trods af tilsendelse af  

diverse ansøgninger, skemaer, formularer og flere møder! 

 

Havn: 

Området ved ”Rallejet” udbydes atter.  

 

Trafik: 

Ryan retter henvendelse til OK for opfølgning på vore krav om forbedring af trafikforholdene ved 

byens indkørsel. 

 

www.oplevhou.dk 

Kører godt med meget stof. Der produceres ca. 8 artikler pr. uge 

Der er meget stof at berette om, idet der har været tilfælde, hvor aktuelt stof ikke nåede med. 

2 annoncører har frameldt 

 

Velkomst til nye borgere: 

Der er budt velkommen til i alt 116 nye borgere og 3 er på bedding. 

 

Grønne områder: 

Søen er oprenset. Der sås græs på bredderne. 

I uge 14 vil der blive rammet 12 pæle ned til broanlæg 

Projektgruppen har søgt Nordea fonden om kr. 100.000 til fitness udstyr. 

 

AD  4 

Økonomien er sund og livskraftig 

 

AD  5 

Den gamle ”redacteur” takker sine trofaste og tålmodige læsere gennem årene, og tiltræder sit otium 

med ønsket om, at efterfølgeren må nyde samme tillid, som er blevet mig tildelt. 

 

AD  6    Næste møde aftales efter generalforsamlingen 

http://www.oplevhou.dk/
http://www.oplevhou.dk/

