
8. mar. 2022 - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn 

Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde d. 28.03.2022 efter GF i Hou Hallen 

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

1. Opfølgning på sidste møde. 
2. Siden sidst 

i) Dialogmøde med Kommunalbestyrelsen 
De årlig møder genoptages efter at ha’ været på standby pga. Covid 19. 
Hovedpunkt bliver strategi for landdistrikterne; vi forventer at stille med 3 til 4 
pers.                       

ii) Møde med repræsentanter for de øvrige lokalråd. (Se særskilt referat). 
iii) Møde med Palle Holsting 1. marts 2022. (Se særskilt referat). 

iv) Landdistrikternes Fællesråd om forsøgsprojekt om Frilandsbyer.  
Eva deltager i virtuelt møde 17.3.22 kl. 17-18. 

v) Generalforsamling 28.3.22 kl. 19-20 
Bestyrelsen opstiller Per Højgaard Andersen som ordstyrer. 
På valg:  
Jan (genopstiller) 
Eva (uafklaret) 
To suppleanter: 
Poul (genopstiller) 

vi) Hjemmeside: Synliggøres på Facebook og vice versa. 
Fane med Bestyrelse under Forening. 
Fane med Stenrev. 
Fane med Kyststi. 

vii) Alle fokusgrupper udnævner en tovholder, som sender materiale vedr. hjemmesiden, samt 
holder orden på tilknyttede medlemmer og mødeaktivitet. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 

b) Kyst/sti:  
i) Stenrevsgruppens ansøgning om 12.000 kr. til afmærkning og skiltning er blevet bevilget. 

(Se særskilt referat og fokusgruppe på houfaellesforum.dk). 
ii) Kyststi-gruppe genopstår og arbejder på forlængelse af Kyststien ud til Hølken. 

c) Havn: Lystbådehavn under ombygning med ny indsejling og flydebroer.  
d) Trafik: 

i) Toronto-anlæg bliver overdraget til OK næste uge. Beplantning dækker et af lysene; 
fjernes snarest. Henrik har aftale med Mikkel OK, at Toronto-lyset debatteres for at 
afklare manglende blinkfunktion, som lovet!  
Det nyetablerede Toronto-anlæg annonceres til Hous borgere af OK. 
Lokalpolitiet i Odder har forståelse for hastighedsforholdene på Hovvej. 

ii) Fodgængerovergang på Vestergade etableres, når undergrunden er varm nok. 

iii) Parkeringsstrategi: 
24.3.22 møde med OK. Poul og Vagn tager med for Hou Fællesforum. 

iv) Hou har fået en ’tomler’bænk fra OK. Vagn henter bænk. 
e) Oplevhou.dk - Ny redaktør på Facebook: Redaktørerne af OplevHou påtager sig opgaven. 

f) Bosætning: 13 nye beboere i Hou i 2022, 32 grunde til salg i Strandparken. 
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g) Grønt Fokus:  
i) Strandrensning i foråret 2022 i samarbejde med Ole Sørensen, naturvejleder. 

ii) Havevandring i foråret 
iii) Plantning af ny Hou Røn. Afklares vedr. lovgivning. Gerne 5. maj. 

iv) Fælles energi til lokalområde; oplæg holdes til efteråret af folk fra landsby i 
Sønderjylland. 

v) Møde d. 16.3.22 med OK om Skovrejsning og rent drikkevand. 
vi) AURA energi ser på steder til opsætning af lynladere for El-biler. 

h) Klima: . 
4.   Økonomi 

a) 70.049 kr. Restancer på 7.500 kr. 
5. Diverse 


