
 
 

Bestyrelsesmøde  

16.02 2015 

 
Mødested:  Hos Flemming 

Referent:  Fl. Roger Kristensen 

Til stede:  Den valgte bestyrelse med fravær af Susanne Gammelgaard 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde 

2. Siden sidst 

3. Orientering fra fokusgrupperne 

4. Information til medlemmerne 

5. Kommende opgaver 

6. Økonomi 

7. Diverse 

8. Næste møde 

 

AD 1: 

Intet at følge op på 

 

AD 2: 

Jan meddeler, at der er kommet nogle tilmeldinger til medlemsregistreringen. Vi er nu oppe på 96 personer. 

Men der skulle gerne registreres langt flere, for at lokalrådet kan tale med den fornødne vægt overfor de 

myndigheder, vi ønsker at påvirke. 

Derfor udarbejdes en husstandsomdelt flyer med opfordring til registrering. Tilmelding og medlemskab er 

gratis. 

 

AD 3: 

Sti/kystgruppen. 

 Her var intet nyt 

 

Havnegruppen 

Jon havde haft møde med Odder Kommune sammen med havnefestudvalget. Her havde Jon rykket for en 

tilbagemelding på tiltagene omkring forskønnelse af havnearealerne. Vi afventer svar herpå 

 

Trafik 

Ryan har en ok dialog med Gitte fra Odder Kommune og skal have et møde 11.3.2015 om vore ønsker. Et af 

temaerne er flytning af byskilt, og dermed by-hastighedsgrænse. Vi vil gerne have byskiltet flyttet ud før 

affletning til Spøttrup Strandvej/Møllemarken. 

 

www.oplevhou.dk 

Lokalrådets kontaktperson i Odder kommune er Martin Hauge 

Sitet har fået endnu et firmamedlem 

Der skal tilgå firmamedlemmerne en kontrakt på kriterierne for medlemskab, betalingsfrist og kontonummer for 

indbetaling 

Denne kontrakt udarbejdes af Jon og Jan  

 

 

http://www.oplevhou.dk/


 
 

 

AD 4: 

Information til medlemmerne 

Der rundsendes en flyer til alle husstande i området. Den inviterer til medlemsmødet 23.03.2015 og angiver 

mødets temapunkter. 

Samme flyer inviterer ligeledes til generalforsamlingen, som følger efter medlemsmødet. 

Der opfordres til medlemsregistrering på alle de medieflader og møder vi kan mønstre. 

 

Til de registrerede medlemmer sendes et tilsvarende budskab via mail. 

På www.oplevhou.dk opfordres til medlemskabsregistrering og fremmøde. 

 

AD 5: 

Kommende opgaver: 

Flyers omdeles af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. intern fordeling af distrikter 

 

På medlemsmødet fordeles mødepunkterne således: 

1. Velkomst og orientering v/Jon 

2. Hvad betyder det at være lokalråd v/ Ryan 

3. Beretning fra fokusgrupperne  

            Sti v /Palle på oplæg fra Dorte 

            Havn v/ Jon 

            Trafik + www.oplevhou.dk v/ Ryan    

      4.   Forslag til nye opgaver for lokalrådet v/ Flemming   

 

Følgende er på valg til generalforsamlingen: 

Jon 

Ryan 

Flemming 

 

AD 6: 

Økonomien er tilfredsstillende med en kassebeholdning p.t. på kr. 22210.08 

 

AD 7: 

Diverse 

Intet herunder 

 

AD 8: 

Næste møde aftales på generalforsamlingen den 23.3.2015 

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

