
 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 

23.01.2017 
 

 

Mødested:  Hos Dorte 

Til stede  :  Den valgte bestyrelse  

Referent  :  Fl. Roger Kristensen 

 

 

 Dagsorden: 

1.     Opfølgning på sidste møde. 
  

2.     Siden sidst 

Udtalelse ang. ny skolestruktur. 
Møde med kommunen ang. trafikprojekt for havnen.  
  

3.     Orientering fra fokusgrupper 
  

Kyst/sti:  
Stormens ødelæggelser på kyststien. 
Arbejdet med renovering af kyststien. 
  

Havne:    
Udarbejdelse af lokalplan for strandvillaer på havnen. 
  

Trafik:  
Supplerende udtalelser vedrørende trafikprojekt sendt til kommunen. 
  

Oplevhou.dk:   
Ny chefredaktør tiltrådt på oplevhou. 

  

Velkomst til nye borgere: 

4.     Kommende opgaver 
Generalforsamling  

Udarbejdelse af udviklingsplan.               

                                                                         

5.     Økonomi 
Jan orienterer om økonomien 
  

6.     Diverse 

7.     Næste møde     

 



 

 

 

 

 

 

 

AD  1: 

 

Intet herunder 

 

AD  2: 

 

Ang. ny skolestruktur 

Ryan har haft dialog med 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen for at koordinere høringssvar til 

Odder Kommune. Svaret rummer bl.a. konklusionen at forandringsprocesserne forekommer for 

hurtige og for ofte. Man savner så at sige en normalperiode, hvor tingene kan nå at fungere. 

Odder kommune har endnu ikke udmeldt nogen beslutning. 

 

Trafikprojekt 

Hou Fællesforum m. flere har været indkaldt til et møde med plangruppen fra Odder kommune 

omkring trafikprojekt på havneområdet. 

Mødet mundede ud i et ønske fra plangruppen om en udtalelse fra os, som så skulle indgå i det 

videre planlægningsforløb. 

Fællesforum har udarbejdet en udtalelse som omfatter en helhedsplan for trafik fra Varmeværket 

til havneområdet. (se denne på WWW.oplevhou.dk -”nyt fra bestyrelsen” 

 

Energirådgivning 

Vi har modtaget henvendelse fra energirådet med tilbud om energirådgivning i lokalområdet.- 

Vagn tager kontakt hertil for nærmere opklaring af indhold og struktur og eventuel booking af 

deltagelse i forbindelse med vor kommende generalforsamling. 

 

AD  3: 

 

Sti.  

Dorte melder om et succesfuldt redningsprojekt af den stormbeskadigede sti. 

Der er indsamlet ca. kr. 90.000 af donerede midler. Der er doneret sten fra Jens Gammelgaard og 

indkøbt supplerende stenmængde fra Søby. 

Stenene er udlagt af entreprenør John Kjær og resultatet af alle disse bestræbelser er en langt bedre 

sikring af stenskråningen end tidligere. 

Der resterer endnu en del opgaver med restaureringsprocessen. F.eks. etablering af 4-5 høfder og en 

topbelægning af stien. 

Det ville være rigtig fint med endnu flere donationer, idet pengekassen med ovennævnte aktiviteter 

er drænet. 

 

Havn  

Lokalplan for klitrosevej området afventes. Høringsfasen på 2 måneder kommer sandsynligvis 

omkring maj 2017 

 

 

 

 

 

 

http://www.oplevhou.dk/


 

 

 

 

 

 

 

Oplev Hou 

Har nu 4 års fødselsdag. Ryan er trådt et skridt tilbage til posten som ”menig-redaktør”, mens 

chefredaktørkasketten nu sidder på Jann Worm pr. 01.01.2017 

 

Velkomst til nye borgere 

Jan meddeler, at han nu har sagt goddag til 48 nye borgere i vort område siden projektstart. 

Han har et godt overblik over til/afgange via et godt netværk og stor ihærdighed. 

 

 

AD  4: 

 

Generalforsamling 

Vi sigter mod generalforsamling 13. eller 14. marts' 

Dagsorden og tema m.m. fastsættes på næste bestyrelsesmøde 20.02.2017 

 

Udviklingsplan for Hou og omegn 

Jon, Dorte og Vagn vil udarbejde rammerne for et ”fremtidsværksted” som skal fylde indhold i 

denne ramme.  

 

AD  5: 

 

Jan afleverede 2016 regnskab og 2017 budget. 

Dette vil naturligvis blive fremlagt på kommende generalforsamling 

 

AD  6: 

Intet herunder 

 

AD  7: 

Næste møde: Mandag den 20.02.2017 kl. 16.00 hos Jon Jensen 


