
Hou Fællesforum 
Bestyrelsesmøde 

03.03.2014 
 

Referent: Flemming Roger 
 
Til stede: Den komplette bestyrelse incl. supplement 
 
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 !: 
Ingen bemærkninger 
 
AD 2: 
Jon berettede : 
Jon, Ryan og undertegnede har haft møde med borgmester Uffe Jensen. Mødets tema var en  
orientering til borgmesteren om hvad Fællesforum står for og hvilke aktiviteter vi understøtter. Det var 
også en mulighed for os til at pejle borgmesterens holdning til vore lokale forhold og muligheder. 
Der henvises til referatet af 27.02.2014 fra mødet, 
 
AD 3: 
Kyst/sti. 
Dorte berettede om kystgruppens møde, og detaljerne om stiudformningen (ref. se stiprojektet på 
hjemmesiden) 
Kystgruppen anser det for realistisk, at indvi den første etape til 5.juni 2014 
 
Havne. 
Jon: 
Fællesforums indsigelser til den fremlagte havneplan er afgivet. Denne kommer på www.oplevhou.dk 
til almen orientering 
Det er understreget at Hou Fællesforum ikke deler alle synspunkter og protester med "Odderegnens 
forening for bygnings-og landskabskultur." 
Denne har foretaget en bygningshøjdekonsekvensvisualisering v.h.a. mobilkranen på havnen. 
 
Trafik 
Ryan 
Efter mødet med borgmesteren, hvor vi fik information om, at politiet har sat en anden person til at 
forvalte lokaltrafikpolitiske spørgsmål, er der åbnet for fornyet håb om en mere positiv indstilling til 
vore ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Hovvejen. 
Ryan vil genoptage sagen med myndighederne. 



 
www.oplevhou.dk 
Jon 
Det forløber fint med en utrolig velbesøgt webside. Der er rigtig god respons fra borgerne i Hou på det, 
man oplever. 
Redaktionsgruppen vil udsortere de firmaer/institutioner, der endnu ikke har betalt bidrag. (12 stk) 
Der vil blive tilsendt tilmeldingsblanketter, så optaget på sitet kan blive formaliseret 
 
AD 4: 
Informationen til medlemmerne kommer i form af indvarsling til generalforsamling og alment 
medlemsmøde. 
 
AD 5: 
Invitation til medlemsmøde og generalforsamling annonceres i Odder Avis og på www.oplevhou.dk 
På medlemsmødet vil borgmester Uffe Jensen give et indlæg med efterfølgende spørgemulighed 
Ligeledes vil vi opfordre de nye byrødder: Ole Lauth og Jens Buur til at stille op til lignende aktivitet. 
Jon mailer og inviterer førnævnte 
Et centralt spørgsmål på dette møde er en afklaring af: Hvad gør vi med havneområdet mens vi 
venter på den planlagte udbygning?? Det kan jo godt vare længe, og skal området så ligge øde og 
uskønt hen så længe.? 
 
Vedrørende generalforsamlingen 
På valg til bestyrelse: Dorte og Jon 
På valg suppleanter: Ejvind og Susanne 
På valg revisorer: Keld Olesen og Jørgen Hasselbalch 
På valg revisorsuppleant : Nicolaj Jensen 
Som ordstyrer foreslår bestyrelsen. Gunhild Hoe 
 
Dorte vil på generalforsamlingen opfordre befolkningen til at deltage med frivillig hjælp til etablering af 
infomaterialer på den nye kyststi. 
 
AD 6: 
Vor økonomi har det fint, der er p.t. kr. 16.009 på kontoen 
Jan udarbejder en liste over restanter m.h.t. medlemsbidrag 
 
AD 7: 
Det blev besluttet at fællesforum overtager ejerskab og drift af infostanderen på havnen. Iflg. Anne 
Marie Christensen følger der penge med til renoveringen, som iøvrigt også er påkrævet hvis den skal 
fremstå pæn og aktuel. 
Dorte har påtaget sig at være infostandermor. Der skal bl.a. udskiftes kortmateriale og ruder. 
 
AD 8: 
Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen 
 
 

 


