
 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 01.02.2016 
 

 

Mødested:      Hos Ryan Moric 

Referent:        Fl. Roger Kristensen 

Til stede:        Den valgte bestyrelse med fravær af Jon Jensen (orlov) og Palle Kjær 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og almen aktuel orientering v/ Ryan 

2. Orientering om status på kyst/sti v/ Dorte 

3. Orientering om de første velkomstbesøg til nye i Hou og omegn v/Jan 

4. Gennemgang af revideret regnskab/for 2015 og budget for 2016 v (Jan 

5. Udkast til handling i havnefokusgruppen og handleplanbeslutning v/Dorte (se bilag) 

6. Drøfte og beslutte strategi for trafiksikkerhedsforbedring gennem Hou by (se oplevhou.dk i 

uge 4.) Oplæg v/Ryan 

7. Fastlæggelse af generalforsamling og medlemsmøde 

8. Tanker om samarbejde med områdets grundejerforeninger/ejerforeninger. Kan de bruge os? 

- Kan vi bruge dem? V/ Flemming 

9. Næste møde 

10. Eventuelt 

 

AD   1: 

Ryan kunne hilse fra Bente og Jon i Kina. Alt vel derfra. Ryan bød også bestyrelsen velkommen til 

det nye arbejdsår. 

Modtaget invitation til folkemøde i Landdistrikternes Fællesråd. Dato er 18.03.2016 i Egtved. 

Vi er inviteret med 3 personer. Ryan deltager herfra 

 

AD   2: 

Dorte beskrev kyststiens tilstand efter eroderingen. Møde mellem miljøtekniker Christian 

Christensen, Odder kommune, Erik Hviid, Høfdeholderne, Dorte Wissendorff, Fællesforum for at 

analysere hvilken løsning man kan forvente iværksat. 

Henvendelse til Kystdirektoratet om tilstedeværelse og besigtigelse. Svaret herfra var, at man ikke 

havde tid. 

Se separat referat fra mødet. 

Løsningen på problemet strander på manglende økonomi. 

 

AD   3: 

Velkomstgruppen har udarbejdet en folder med lokalinfo til nye borgere. 

Informationskilder om nye borgere er ejendomsmæglerne og Domi boligudlejning. 

Nye borgere bydes velkommen med 1 fl. vin og -15% på første køb i Brugsen. Doneret af Brugsen 

Og en ½ spegepølse fra Hou Slagter. 

 

AD   4: 

Jan fremlagde det reviderede regnskab for 2015 og budgettet for 2016 

Det indeholder ikke dramatiske elementer 

Samme regnskab vil blive fremlagt på generalforsamlingen i marts 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

AD   5 

Dorte har udarbejdet et arbejdspapir vedrørende oprydning og beplantning på havnearealet. 

Heri beskrives opgaverne og hvilke plantetyper der bør anvendes. Endvidere en opfordring til at 

melde sig som frivillig arbejdskraft til opgaverne. 

Dorte deltager sammen med Ryan i mødet med O.K. og vil der lytte til Odder Kommunes 

intentioner for området (se under AD 6) 

 

 

AD   6: 

Trafikgruppens initiativ omkring etablering af en rundkørsel ved Espelunden/Spøttrup Strandvej, 

samt flytning af byskilt m.m. indebærer flere aktiviteter. 

Oplæg til projekt tilsendes samtlige byrødder og Odder Kommune, planafdeling og teknisk 

forvaltning pr. mail. 

Der arbejdes fortsat på at få politimyndigheden for trafik til at bevæge sig herned til et møde med 

os. 

Odder Kommune holder møde på havnen omkring til/afkørselsforhold omkring havneområdet. 

Fællesforum er tilbudt deltagelse med 2 personer som observatører. Her deltager Ryan og Dorte 

Her kunne måske vare en mulighed for at påpege behovet for en rundkørsel, idet den jo også 

betjener til/afkørsel fra færgens 7 daglige anløb. 

 

 

AD   7: 

Generalforsamlingen og det årlige medlemsmøde fastlægges til: 

Mandag 14.03.2016 kl. 19.00 i Hou Hallens Mødelokale 

Vi vil prøve at holde generalforsamlingen før medlemsmødet i tro på, at der så vil være flere tilstede 

ved generalforsamlingen. 

Ryan har aftalt med kommunaldirektør Henning Haar at han kommer til medlemsmødet. Han kunne 

her redegøre for Odder kommunes stillingtagen til vore ønsker. 

Ryan reserverer lokale i Hou Hallen. 

 

 

AD   8: 

Vi drøftede hvorvidt der kunne være gensidig værdi i et nærmere samarbejde med byens 

grundejerforeninger. Kan de have glæde af os? Kan vi have glæde af dem. 

Flemming fik til opgave at ”kortlægge” hvilke grundejerforeninger der er i området. 

Konklusionen på et evt. samarbejde drages på et senere møde. 

 

 

AD   9: 

Næste møde er den 07.03.2016 kl. 16.00 hos Dorte 

 

 

AD  10: 

Fællesforum er blevet spurgt om vi vil/kan deltage med et bidrag i Odder messen 19. og 20 marts 

Ryan mener vi kan genanvende materialet fra et lignende arrangement vi deltog i (Hampen) 

Ryan tilmelder os på Odder Kommunes stand. 


