
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 29.03.2016 
 

 
Mødested:    Mødelokale Tunøfærgen 

Referent:      Fl. Roger Kristensen 

Til stede:      Den valgte bestyrelse med fravær af Jon Jensen 

 

Dagsorden: 

Bestyrelsen ekstraordinær indkaldt for at tage stilling til evt. medlemskab af Landdistrikternes 

Fællesråd og vort kandidatur til ”Årets Landsby 2016” 

 

Baggrund: Ryan har sammen med borgmester Uffe Jensen deltaget som lokalrepræsentanter på 

årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd. 

Her var dels ordinær generalforsamling og herudover almen debat. 

Lokalrådet har fire medlemsskaber: 

A: stat/region 

B: kommuner 

C: landdistriktsråd 

D: lokalråd 

 

Borgmesteren opfordrer ihærdigt til, at vi i Hou tegner et medlemskab, som samtidig er 

forudsætning for at vi kan melde os som kandidat til ”Årets Landsby 2016”. 

Uffe Jensen anser vore muligheder for at erhverve den hæderfulde titel som værende særdeles gode. 

Vi ved dog ikke hvem de øvrige kandidater er---og hvilke styrkepositioner de besidder.! 

 

Efter en analytisk debat omkring kriterierne pro et contra enedes bestyrelsen om at tegne et 

medlemskab. 

Prisen er p.a. kr. 900 indtil 2000 indbyggere i lokalområdet. På grund at tidspunktet på året vil 

bidraget være på kr. 600 for resten af 2016. 

Jan anså det for sandsynligt, at vor likviditet kunne klare udgiften især henset til, at borgmesteren 

havde lovet Ryan, at også i 2016 vil vi få en kommunal donation. 

 

Kandidaturansøgningen til ”Årets Landsby 2016” har deadline pr. 01.05.2016. 

 

Bestyrelsen enedes om at lægge en ansøgning ind til titlen 

Der blev nedsat en skrivegruppe bestående af Ryan Moric og Vagn Mørch. 

Der er opstillet et standardkriterium for ansøgningen. 

Den skal bl.a. bestå af en max. 3 siders beskrivelse af de lokale aktiviteter med visionsplan, 

regnskab, generalforsamlingsreferat m.v. 

Baseret på visionsplanskitse udarbejdet af Jon Jensen og aktivitets-/statusbeskrivelse m.v. 

udarbejdet af Vagn Mørch, vil skrivegruppen fintænke og sammenskrive den endelige ansøgning. 

 

Den resterende bestyrelse vil få tilsendt det ”færdige” produkt til accept forinden sagen overlades til 

den højere magts afgørelse. 

 

 

 

 



 

 

 

Eventuelt: 

Der skal afholdes et koordinerende formøde med kommunens lokalråd den 20.04.2016 kl 19.00 på 

Alrø 

 

Temaet er her at forsøge en koordinering af ønsker og krav mod kommunen fra Lokalrådene 

forinden det årlige stormøde med Odder Kommune (endnu ikke tidsfastsat) 

Dorte Wissendorff repræsenterer Hou's interesser på formødet. 

 

Mens vi venter: 

Arealet på havnen er nu grubet og fræset af Odder Kommune og dermed klar til plantning. 

Dorte har endnu ikke modtaget henvendelser om hjælp til fysisk arbejde eller plantedonation. 

Hun nærer dog endnu forhåbninger om at nogle vil tilbyde sig, især med fysisk hjælp til plantning. 

 

Næste møde endnu ikke fastsat, idet vi afventer import fra Kina ultimo april 


