
 

 

 

Bestyrelsesmøde 

10.12.2018 
 

Mødested:   hos Dorte 

Til Stede:    Bestyrelsen med fravær af Vagn Mørch og Jann Worm 

Referent:     Fl. Roger Kristensen 

 

Dagsorden: 

  

1. Opfølgning på sidste møde 

2. Siden sidst 

A: Præsentation af udviklingsplan for Odder Byråd og opfølgning herpå 

B: Hvordan får vi realiseret vigtige dele af udviklingsplanen 

C: Møde mellem repræsentanter for kommunens lokalråd 

D: Introduktion af vort lokalområde til kommunens hjemmeside 

E: Eventuel udviklingsdag for kommunens lokalråd 

F: Skal vi have lavet en tilflytter og bosætningsfilm om Hou og omegn 

G Skal vi forsøge at få ændret bynavnet fra Hov til Hou 

H: Mødenotat fra møde med skoleleder på oplandsskolerne  

I:  Håndtering af persondatabeskyttelsesforordningen 

3. Orientering fra fokusgrupper 

Kyst/sti 

Havn 

Trafik 

www.oplevhou.dk 

Velkomst til nye borgere 

Grønne områder 

4. Kommende opgaver 

5. Økonomi 

6. Diverse 

7. Næste møde 

Referat: 

AD  1: 

Intet herunder 

 

AD  2: 

A: 

Udviklingsplanen præsenteret overfor borgmester og kommunaldirektør. Disse var imponerede, 

hvilket resulterede i en invitation til byrådet. Dette møde afholdtes i Hou Hallen med deltagelse af 

10 byrødder, der fik en Hou-påvirkning, som bør kunne gavne vor sag fremover. Man drog herfra 

mætte af indtryk m.m.! 

 

 

 

 

http://www.oplevhou.dk/


B: 

Udvalget for udviklingsplanen har udarbejdet et seriøst forslag til realisering af de mest 

påtrængende opgaver i planen. 

Se vedlagte separat bilag! 

Lokalrådet ønsker et møde i Hou med chefen for teknisk afdeling Casper Grønborg. Det er 

intentionen, at han skal besigtige de lokale steder, hvor vi mener der er akut behov for en indsats af 

kommunen. Desuden forventer vi at afholde et møde med Teknisk Udvalg i starten af det nye år. 

 

C: 

Se separat bilag med forslag og beskrivelse. 

 

D: 

Billedmateriale og beskrivelse er indsendt og kan ses på kommunens hjemmeside. 

 

E: 

Det fremsendte notat og forslagene heri bør forenkles og struktureres bedre i forhold til oplæg for 

projektet. 

 

F: 

Der er kommet tilbud på at lave en film om vort lokalområde. Denne skal animere til at bosætte sig 

i Hou og omegn. 

Selskabet bag projektet skaber selv økonomisk grundlag gennem annoncetegning. Vi vil gerne 

støtte op om projektet uden at involvere os økonomisk. 

Jan Schartau kontakter selskabet med et: Go ahead! 

 

G. 

Der har været forslag fra flere sider om at ændre bynavnet Hov til Hou  

Vi vedtog at gennemføre en beboerafstemning ved valgstederne, når der skal være folketingsvalg. 

Der kan nok ikke forventes adgang til selve valglokalerne, men udenfor ved indgangen må vi kunne 

fange folk. 

En ansøgning til Stednavneudvalget kunne herefter være mere valid, hvis der tegner sig et klart 

flertal for en ændring. 

 

H: 

Notat om mødet vedrørende skoleledelsen med Vivian Andritsch er blevet forelagt og justeret af 

V.A. 

Notatet bilægges referatet 

I: 

Vi enedes om intet at foretage os i denne sag. 

De data vi besidder om medlemmerne er navn, adresse, telefon og evt. mail adr. Kort sagt data som 

kan findes i enhver telefonbog eller søges på www.Krak.dk og lignende. 

 

AD 3: 

Kyst/sti 

Høfdeholderne og stigruppen havde et besigtigelsesmøde/oplægsmøde med repræsentation fra 

Odder kommune. Her var såvel forvaltning som politisk tilstedeværelse. Dato herfor 21.06.18 

Anledning: Myndighedsoverdragelse pr. 01.09.2018 fra Kystdirektoratet til lokale kommuner i 

sager af bynær karakter. 

http://www.krak.dk/


Vi havde et møde, hvor de offentlige repræsentanter tilkendegav stor forståelse og velvilje for vores 

projekt. (Især da man erfarede, at vi selv kunne finde de fleste penge). Der blev indgivet en fornyet 

ansøgning til OK, idet den ansøgning vi allerede havde hos Kystdirektoratet ikke kunne forventes 

tilsendt Odder Kommune!! 

I november rykkede vi OK for et svar og fik at vide, at man havde lagt sagen i hænderne på en 

medarbejder i Aarhus kommune! (Hun har været ansat i Kystdirektoratet) 

 

21.11.2018 blev Høfdeholderne inviteret til møde på rådhuset med forvaltningen og den 

pågældende Aarhus medarbejder. 

Konklusionen på mødet var noget rystende for os, idet vi fik at vide af ”konsulenten fra Aarhus”, at 

vi skulle indsende supplerende ansøgning med angivelse af sandfodrings tiltag omfattende mængde, 

placering og kornstørrelser. 

Det ligner kystsikringen langs Jyllands vestkyst. 

Erik Hviid har efterfølgende indsendt VVM-skema m.m. 

 

Det, der er mest rystende er, at Odder kommune har spildt en lang tid, uden at vi er kommet 

længere. 

Man har ikke kunnet påtage sig den bemyndigelse, der er blevet pådraget. 

Vi må håbe, at vejrguderne ikke nedbryder stien, for Odder kommune står nok ikke klar med 

lappegrej hvis det sker. 

 

Havn: 

Klitrosevej er under opbygning. Det bliver Storslået 

Der forventes udarbejdet lokalplan for Alexandraplads projekt meget snart. Jordbundsundersøgelse 

er foretaget. 

 

Trafik: 

Påtrængende opgaver præsenteres for kommende møder med Teknisk udvalg og Casper Grønborg. 

Her påpeges sikkerheds mangler 

www.oplevhou.dk 

Kører fint, men der mangler 3 nye redaktører til aflastning af de allerede engagerede. 

Velkomst: 

Jan har nu besøgt 108 nye borgere siden oprettelsen af funktionen. 

Grønne områder: 

Intet herunder 

 

AD  4: 

Møder med teknisk udvalg og Casper Grønborg 

Iværksættelse af udviklingsplanens væsentligste punkter 

 

AD  5: 

Økonomien er ok 

 

AD  6: 

Intet herunder 

 

AD  7: 

Næste møde er: 04.02.2019 kl. 16.00 hos: Rita og Palle 

http://www.oplevhou.dk/

