
Hou Fællesforum  

Bestyrelsesmøde 

28.01.2014 
 

Referent: Fl. Roger 

 

Til stede var hele bestyrelsen.- med fravær af Dorte 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

2. Siden sidst 

3. Orientering fra fokusgrupper ( Kyst/sti – Havne – Trafik – oplevhou.dk ) 

4. Information til medlemmerne 

5. Kommende opgaver 

6. Økonomi 

7. Diverse 

8. Næste møde 

 

Ad 1: 

 Ingen bemærkninger 

 

Ad 2: 

 Tages under øvrige punkter 

 

Ad 3: 

Sti/Kyst 

 Dorte havde sendt referat fra møde i stigruppen. Heraf fremgår, at der omsider er kommet skred i 

projektet. LAG midlerne er frigivet og myndighedsgodkendelsen er givet til etape I. 

Dette medfører, at denne etape burde kunne indvies 5. juni /Grundlovsdag) sammen med 

Egmontskolens festdag . 

Stien bliver 3 m. bred belagt med slotsgrus/cykelgrus og der etableres 7 m. bred kystsikringsstykke 

hvor dette er nødvendig for stiens stabilitet. 

Grillhytter/shelters afventer fortsat godkendelse fra Naturstyrelsen. 

 

Havn 

Helhedsplanen udlagt til 8 ugers offentlig høring, hvorefter den med evt. justering bliver til et 

lokalplanforslag. 

Fællesforum har et møde med Odderegnens Bygnings og Landskabskultursammenslutning. Her 

skal drøftes holdninger til havneprojektet. 

Det kan resultere i fremsættelse af syndpunkter overfor Odder Kommune, måske i koordineret form 

 

Trafik 

Iflg. Ryan er Odder kommunes budget fastlagt for 2014 og heri er der ingen penge til at 

imødekomme vore ønsker omkring skole/halområdet, som tidligere er fremsat. 

 

Oplevhou.dk 

Er igangsat som planlagt pr 01.01.2014. 

Der er kommet meget rosende tilbagemelding fra brugerside, ligesom trafikken ind på websiden er 

imponerende : 1200 hits på 14 dage. 

Webmaster Lars hjælper fortsat med deltagelse, når styregruppen Ryan, Gundhil og Jon er samlede 

for at redigere m.m. Det er en meget stor hjælp for projektet. 

 



 

 

 

Ad 4: 

Info til medlemmerne vil fremdeles kunne ske via www oplevhou.dk. 

Der er tilmeldt 40 erhverv og institutioner m.m. Det giver et samlet bidrag på  kr.12.000 herfra. 

Dertil kommer medlemsbidrag fra privatmedlemmer 

 

Ad 5 : 

Havnegruppen forsøger at forbedre helhedsplanen for havneområdet 

Til medlemsmødet og den ordinære generalforsamling søges tilsagn fra en- eller flere kendisser. 

Der sigtes mod borgmesteren eller de to nye lokalpolitikere. Disse må kunne komme med enkelte 

guldkorn og tiltrække mødedeltagere. 

Jon tager kontakt med borgmesterkontoret for et formøde hos borgmesteren med 3 deltagere fra 

Fællesforum. 

 

Ad 6: 

Jan fremlagde regnskab for 2013. Dette vil blive fremlagt på generalforsamlingen til godkendelse. 

Der er tale om et fornuftigt resultat med et beskedent plus på bundlinien på: kr. 4760,63 

og en kassebeholdning på ca. Kr .15800,00 

 

Ad7: 

Intet at referere herunder! 

 

Ad 8: 

Næste bestyrelsesmøde er: mandag den 03.marts 2014 kl. 16.00 hos: 

Flemming 

Hou Strandpark 5 


