
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 

20.02.2017 
 

 

Mødested:    Hos Dorte 

Til Stede:      Den valgte bestyrelse  

Referent:      Fl. Roger Kristensen 

 

 

  

 Dagsorden: 

1.     Opfølgning på sidste møde. 
  

2.     Siden sidst 

Vedtagelse af ny skolestruktur. 
Anmodning fra kommunen om spisevenner i Hou.  
Eventuel forbedring af Marguritruten. 
   

3.     Orientering fra fokusgrupper 
  

Kyst/sti:  
Arbejdet med renovering af kyststien. 
  

Havne:    
Drøftelser om eventuel byggeri på Rallejet. 
  

Trafik:  
  

Oplevhou.dk:   
   

Velkomst til nye borgere: 

4.     Kommende opgaver 
Generalforsamling  

Udarbejdelse af udviklingsplan.               

                                                                         

5.     Økonomi 
  

6.     Diverse 

  

7.     Næste møde   

  

 

 



 

 

 

 

 

 

AD  1: 

 

Intet herunder 

 

AD  2: 

Efter en 3 timer lang debat i byrådet, blev en ”ny” skolestruktur vedtaget 

Procesforløbet efterlader dog det indtryk, at de lokale fingeraftryk på resultatet er minimale. 

Vi kunne godt ønske os, at konklusionerne kom sidst, og ikke var draget på forhånd. 

 

Jon har modtaget en henvendelse via Odder Kommune -  fra Seniorrådet om etablering af en 

spisevenneordning for ældre. Man har en ordning i Odder, men kunne også ønske sig en tidsvarende 

i Hou. 

Vi vedtog, at poste oplægget på WWW.oplevhou.dk til inspiration for interesserede 

Ryan taler med Leif, Hou Hallen for undersøgelse af eventuelle madtilbud. 

 

Der er ønsker fra Lokalrådet i Gylling om samarbejde i forbindelse med ”Margurit Ruten” 

Der ønskes angivet flere ”attraktionspunkter” på infomaterialet f.eks. Gylling Mølle og lignende. 

Vi afventer nærmere udspil før vi foretager os noget. 

 

AD  3: 

Kyst/sti 

Dorte beretter, at der er en restsaldo på kr.4000,00 som vi skylder entreprenør John Kjær for 

stenarbejdet ved stirestaureringen. 

Vi vedtog, at Hou Fællesforum vil donere dette beløb, så vi har betalt, hvad der er igangsat. 

Nu resterer der retableringen af topbelægning på det berørte område, samt sandkastning og 

plantning af marehalm på stenkanten. 

 

Flemming kunne meddele, at Høfdeholderne ansøger Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af 5 

høfder af varierende længde fra 10 m til 6 m (kortest mod syd) 

Høfderne vil medvirke til at aflaste presset på kysten og fremme udfældning af sand. 

 

Havn: 

Jon meddeler, at der er taget initiativ til et gruppesamarbejde med Klitrosevej investorerne og den 

øvrige havn. 

Her skal genereres ideer til positive tiltag for områderne. Vagn er Lokalrådets tovholder og han 

forventer en henvendelse om det nærmere forløb. 

 

Trafik: 

Der foreligger endnu ingen tilbagemelding fra Odder Kommune om spørgsmålet: Må der sættes 

lystbåde i vandet fra færgehavnsområdet? 

Dette har afgørende betydning for trafikafviklingsformen på havnearealet og videre udi det almene 

trafikbillede.. 

Ryan rykker for svar til os på Odder Kommune 

 

www.oplevhou.dk: 

Der vil komme en større føljeton omkring havnebyggeriet, som snart går i gang. 

Redaktionsgruppen savner mere aktivitet fra annoncørernes side. Flere cases og portrætter 

 

http://www.oplevhou.dk/
http://www.oplevhou.dk/


 

 

 

 

 

 

 

Velkomst: 

Jan når nu tallet 48 for velkomstbesøg. Han har et veletableret netværk, som overvåger 

ind/udflytningerne, -så pas på derude!: Jan ved, hvor I bor!!! 

 

AD  4: 

Vedrørende generalforsamling: 

Jon udarbejder dagsorden i.h.t. Vedtægterne 

Dorte udarbejder indkaldelser og sender til Ryan, som indrykker på WWW.oplevhou.dk 

Jan informerer medlemmerne via mail 

Energistyrelsen er engageret til indlæg Ansvarlig her; Vagn 

Indlæg fra fokusgrupperne: 

Kyst/sti: Dorte 

Havn: Vagn 

Velkomst: Jan  

Trafik: Ryan 

 

Referent: Flemming 

Dirigent: Gundhil Hoe 

Jan aftaler arrangement med Leif Hou Hallen 

 

Udviklingsplan: 

Der sigtes mod et ”Cafe møde” i Hou Hallen til efteråret, hvor der skal være gruppearbejde om 

idegenerering ud fra en skabelon udarbejdet af Dorte og Vagn. 

 

AD  5: 

Der er p.t. 35090.00 i kassen. 

Jan modtager i øjeblikket indbetalinger fra annoncørerne 

Økonomien betragtes som tilfredsstillende 

 

AD  6: 

Jan beretter om stigende omkostninger fra SparNord's side. F.eks. kræver man nu en kontoafgift på 

kr. 200, samt en transaktionsafgift pr. postering ved kontobevægelser. 

 

AD  7: 

Generalforsamling 13.03.2017 kl. 19.00 

 

http://www.oplevhou.dk/

