
2021 23. nov. - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn 

Næste møde: Bestyrelsesmøde d. 18.01.2022 kl. 19:00 i Hou Hallen 

Referat: Tilstede: Jon, Jan, Eva, Lars, Poul og Vagn (ref.) Afbud: Henrik 

1. Opfølgning på sidste møde. 

• . 

2. Siden sidst           
a. Kommunalvalg 

• Ønske fra os om at invitere ny borgmester og MTK-udvalget. 
b. Julefrokost 

• Foreløbigt er 26 tilmeldt. Forberedelser kl. 17, maden kommer kl. 17:30 og gæsterne 
kommer kl. 18:00. 

c. Møde med øvrige lokalråd 
• 10.11.21 var der møde i Boulstrup. Referat lægges på hjemmesiden. 

• Lokalrådene får 350.000 kr. til alle lokalråd, incl. 5.000 kr. Projekter med ansøgning op til 
50.000 kr. kan søges lokalt. Jon skal have ansøgninger inden 1. feb. 2022, som han tager 
med til de fælles lokalråd. 

d. Opstilling af offentlige ladestandere. 
• Jan fra Ørting inviterer folk fra AURA til snak om ladestandere og evt. delebiler. 

e. Region Midtjyllands landsbypris. 
• Ikke aktuelt for storbyen Hou! 

f. Formidlingsstrategi for Hou Fællesforum – tilbud fra Palle Holsting. 
• Jon, Poul og Vagn tager samtale med Palle om overdragelse af FB-debatforum. Gerne 

møde efter kl. 15:30. 
g. Tonen i debatten. 

• Udsættes til møde hvor Henrik er til stede. 
h. Vedrørende byggeri på Søndergade overfor Dagli’Brugsen. 

• Udsættes til møde hvor Henrik er til stede. 
i. Hou Fællesforums samarbejde med kommunen.  

• Udsættes til møde hvor Henrik er til stede. 
3. Nyt fra fokusgrupperne 

a. Kyst/sti: - Stenrevs gruppen er meget aktive i ansøgning. 

b. Havn: - Færgeby-projektet. Opstart af byggeriet er forsinket. Der startes med etablering af 
promenade langs kajer.  

c. Trafik: - Implementering af Parkeringsstrategi. Jon og Henrik var med til møde m. Kasper G., 
Gitte R. og Mikkel M. fra OK, Samsø-linjen, Hou Hallens venner og Egmont.  
Vilje til at se parkeringsstrategien som en helhed. Første nye P-plads kommer til venstre ind 
på Møllemarken. Grønt Fokusgruppe anbefaler grønne parkeringspladser. 
OK forespørger om Hou Fællesforum kan godkende et parkeringsforbud i Hou By. 
Hou Fællesforum har ikke en selvstændig mening. Vi udbeder os en tydeligere udmelding 
om, hvad det er de ønsker godkendelse af! 

d. Oplevhou.dk: - Styregruppe under Oplevhou.dk skal se på, om der kan laves bedre 
præsentation af annoncører. 

e. Bosætning: - 46 nye tilflyttere til Hou. Der kommer flere til inden nytår. Velkomstmappen 
revideres af Bosætningsgruppen.  
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f. Grønt Fokus: Flere arrangementer under opsejling. Første arrangement bliver en landsby ved 
Bramming som kommer og præsenterer grønt andelsselskab om solceller. Næste 
arrangement bliver en have vandring til inspiration for haveejere. Endeligt en 
strandrydningsdag. 

g. Klima: - Klimatilpasningsplan for Hou i høring indtil 10. dec. 2021. Jon ser om der bliver tid 
til et høringssvar vedr. eventuel sikring af Havstien mod oversvømmelse. 

4. Økonomi - Status 59.286 kr. 
5. Diverse 

a. Julefrokost: Eva har booket The-huset 25.11.21. Afholdes sammen med OplevHou. Det er 
arrangeret af Jon, Eva og Jann Worm. Med mad fra Hou Mesterslagter og Egmont Højskolens 
fadøl-anlæg m. Hancock lys og mørk. 


