
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 

14.03.2018 

 
Mødested:     Hos Jon 

Til stede:       Bestyrelsen med fravær af Vagn Mørch og Palle Kjær 

Referent:       Fl. Roger Kristensen 

 

  

 

Dagsorden: 

1.     Opfølgning på sidste møde. 
  

2.     Siden sidst 
        Redningsaktion for at beholde kommunens redningsbåd. 
        Minikonference for lokalråd angående fremskaffelse af fondsmidler. 
        Kultur ringens fokusering på cykelturismen. 
        Opstart af et hjertehjælperkorps i Hou. 
        Uddeling af midler fra lokalrådspuljen.    
        Udviklingsplan for Hou og Omegn. 
  

  

3.     Orientering fra fokusgrupper 
  

        Kyst/sti:  
  

        Havn:    
  

        Trafik:  
  

        Oplevhou.dk:   
   

        Velkomst til nye borgere:  
        Grønne områder:  
  

4.     Kommende opgaver 
         Planlægning af medlemsmøde og generalforsamling. 
   

5.    Økonomi 
 

      6.    Diverse 
 
      7.    Næste møde   
 

 

 

 



 

 

 

AD  1 

Intet herunder 

 

AD  2 

Redningsbåd 

Sammen med Saksild Lokalråd har Ryan haft møder med bl.a. Odder Kommune (Henning Haar) 

og andre interessenter i projektet omkring bevarelse af kystredningsbåden 

Odder kommune vil ikke involvere sig, da man kun har redningsansvar for land og søområder i 

kommunen. Til havs er det staten. 

Konklusionen blev, at vi ikke vil involvere os yderligere, men måske kunne Egmont eller HMI 

købe sig en god og billig båd her. 

 

Minikonference 

Jon til møde i Ørting om fremskaffelse af EU-midler. 

Der afholdes et seminar til efteråret om emnet. Der skal generelt foreligge tilladelser til 

gennemførelse af projekter, før man kan søge midlerne. 

 

Cykelturisme 

Kultur ringens fokus på cykelturisme og møde herom er så umiddelbart forestående, at vi ikke 

kan nå det. Vi valgte derfor at skyde dette til ”hjørne” 

 

Opstart af lokalt hjertehjælpekorps  

Konceptet er genialt og fungerer fint, hvor der er etableret et sådan korps af lokale hjælpere. 

Vi besluttede at tage emnet op på medlemsmødet 20.03.2018 som et selvstændigt punkt. 

 

Uddeling af penge fra lokalrådspuljen 

Lokalrådene i kommunen tildeles hver forlods kr. 5.000 til driftsdækning 

Herefter er der kr.  159.000 til at dække en ansøgnings pulje på kr. 206.000- 

Hou har fået kr. 40.000 til vort ”Hou Søpark” projekt 

 

Udviklingsplan  

Arbejdsgruppen har arbejdet særdeles intens for at finpudse og færdiggøre udviklingsplanen til 

fremlæggelse på medlemsmødet 20.03  

Det har været nødvendigt at forstærke gruppen med Jann Worm, som beredvillig har ydet 

nødhjælp 

Der ser ud til at blive muligt at fremlægge planen på www.oplevhou.dk inden medlemsmødet. 

Man kan her i god ro og orden gennemgå planen og på medlemsmødet stille uddybende 

spørgsmål til emnerne. 

På medlemsmødet vil der være fysiske emnepunkter, hvor en repræsentant for de enkelte 

fokusgrupper vil være informativ guide og besvare spørgsmål. 

http://www.oplevhou.dk/


Det er ikke sigtet, at mødet skal være en ny brainstorming på emner, som vi har nok af allerede, 

medmindre der dukker noget virkeligt genialt op. 

Denne præsentation søges afviklet på 45 min. idet der er ordinær generalforsamling bagefter 

 
AD  3 
Kyst /sti 
Dorte forestår ansøgning hos Nordea fonden om midler til outdoor fitness projektet. 
Havn 
Intet herunder 
Trafik 
Intet herunder 
www.oplevhou.dk 
De fire årstider med hensyn til farveopsætning virker fint. 
Velkommen til Hou 
Jan arbejder ihærdigt på opgaven, og er nu oppe på¨82 nye velkomster siden start for godt 2 år 
siden. Han har også flere emner på bedding. Disse flytter ind i kommende måneder. 
Grønne områder 
Hou Søpark projektet lever og har det godt, beretter Ryan. 
Der er en god dialog med Odder kommune om det praktiske og prissætning på udførelsen. 
Der søges midler fra Friluftsrådet og anden side, og der som tidligere nævnt er kr. 40.000 fra 
lokalrådspuljen 
Der sigtes mod ibrugtagning i løbet af 2018, men realistisk er 2019 nok det rigtige. 
 
AD  4 
Kommende opgaver 
Medlemsmøde og generalforsamling den 20.03.2018 
På valg er: Dorte Wissendorff og Jan Schartau 
 
AD  5 
Kassereren Jan har talt kassen op, og kunne finde kr. 31.066 heri. 
Der resterer ca. kr. 6.000 i skyldige indbetalinger, men Jan har en rolig hånd i det spørgsmål.! 
 
AD 6 
Intet herunder 
 
AD  7 
Næste møde er tirsdag den 20. marts 20185 kl. 18 for bestyrelsen og kl. 19.00 for medlemmer 

http://www.oplevhou.dk/

