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Tilstede: Jon, Dorte, Jan, Vagn (ref.), Birger, Eva og Jan W (redaktør) Afbud: Henrik 
Referat: 

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. 
1. Opfølgning på sidste møde. 

• IAB! 
2. Siden sidst 

• Den netop afholdte generalforsamling. 
Godt møde med ledere fra Hou skole og Egmont. 

• Byrådsmøde i Boulstrup. 
Borgmester og Kommunaldirektør har borgerkontakt mandag 8.4 og tirsdag 9.4 i Boulstrup. 

• Kommende møde i Miljø og Teknik udvalget (dato for møde kommer senere). 
Opmærksomhed sendt rundt til bestyrelsen. Jan minder om: Kyststi og Trafik-problemer. 

• Borgermøde om affaldsplan. 
Renosyd og Odder Kommune inviterer til borgermøde på Skovbakkeskolen tirsdag den 2. 
april 2019 kl. 19-21. 

• Byggeri på Søndergade. 
Bestyrelsen var til møde med HFE, hvor udkast til bebyggelse blev præsenteret. Lejeboliger 
til udlejning. HFE var åbne for at holde borgerorientering om projektet. 

• Fælles lokalrådsmøde 8. maj på Randlev Skole.  Jon og Dorte deltager. 

• Dialogmøde med kommunen 28. maj kl. 19. Jon, Dorte, Birger og Vagn kommer. 

• Reduktion af afstemningssteder i forbindelse med valg. Skrivelse fra Hou 
Fællesforum/Lokalråd med protest fremsendt. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 

• Kyst/sti: 
Dorte: Naturstyrelsen (NS) har lang sagsbehandlingstid på ansøgning om hårde anlæg. Sagen 
siden overgivet til OK. Naturstyrelsen er lodsejere, hvorfor sagen stadigt ikke er afgjort. 
Afventer OK og NS plan for sikring af sti. Derudover arbejder OK med plan om klimasikring 
af Hou. 

• Havn: 
Vagn: Rallejet sat i udbud igen. 

• Trafik: 

• Oplevhou.dk: 

• Velkomst til nye borgere: 
Jan: 118 borgere er besøgt til dato. Nye handler på vej. 

• Grønne områder: 
Jon: Hou Søpark; søen er renset op; pæle rammes ned sidst i april; brobelægning skal vi selv 
montere. 
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4. Økonomi 

•  Jan: 279.000 kr. før betaling af bro og andet. Rest 39.316 kr. er kassebeholdning. 

5. Evt. 

• Jon: Talt med filmmager om Hou film. 36 sponsorer har støttet filmprojektet med i alt ca. 
72.000 kr. AD-medier. Se: https://www.ad-media.dk/film/ 

• Dorte: Mangler stadepladser på havnen: Røgeri, Isbod, Lokale grøntsager, Lopper, Tøj o.l. 

• Dorte: Medlemmerne har afgivet deres mailadresser, så dette kan bruges til kontakt med 
beboerne i Hou. Evt. mail om referat fra møder og materiale på oplevhou.dk. 

6.  Næste møde 

Næste møde 20. maj 2019 kl. 16-18 hos Jan, Grønnevej 11, 8300 Odder 


