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

1. Opfølgning på referat fra sidste møde. IAB! 
Siden sidst 

• Kommunikation mellem gruppe af borgere og OK om fremtidig udvikling i Hou Havn og 
omegn. 

o Hou Fællesforum (Jon) arrangerer hurtigt møde med gruppen og siden interessenter samt 
OK.  

• Hvordan får vi Hou filmen udbredt mest muligt. 

o Filmen er færdig og godkendt af Hou Fællesforum. Jan orienterer Kresten. Ny fokusgruppe 
’Synlighed’ mødes og udvikler nye former for kommunikation om byen. 

• Præsentation af forslag til bebyggelse på Hou Havn. 
o Jane Sand og Jesper Jensen fremlagde deres udkast til bud på byggeri på Rallejet Hou 

Havn. 

o Dorte anmoder Henning Hahr om mulighed for orientering om andet bud på byggeri på 
Hou Havn. 

• Afstemning og afgørelse om Hov/Hou. 
o Stednavneudvalget behandler ansøgning om stavemåden: HOU 

• Dialogmøde med kommunen. 
o Se selvstændigt referat. 

• Mødet med Miljø og Teknik udvalget. 
o Se selvstændigt referat. 

• Møde afholdt med de øvrige lokalråd. 
o Se selvstændigt referat. 

• Bemanding af fokusgrupper / evt. oprettelse af nye fokusgrupper. 
o Evt. nye medlemmer til fokusgruppen ’Synlighed’. Eva taler med Stine om hun vil være 

med i gruppe. 
2. Nyt fra fokusgrupperne 

      Kyst/sti: 

• Høfteholderne har ansøgt om nye høfter, hvilket støttes af Fællesforum. Fællesforum har 
indgivet høringssvar om, at der anvendes færrest mulige sten. 

Havn: 

• HFE er snart klar til præsentation af projekt på Søndergade. 
Trafik: 

• Der ønskes bedre afmærkning af kørselsretninger fra færgehavnens P-plads. 

• Henrik indhenter OK-tal for prioriteringen af indsatser i trafiksikring. 
Oplevhou.dk: 

• Redaktøren var fraværende til dette møde. 59 annoncører. 6 Hjerteløbere var hurtige ved 
nyligt hjerteanfald – episoden kan med fordel beskrives af redaktionen. 
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Velkomst til nye borgere:  

• 133 budt velkommen. 

Grønne områder: 

• 152.600 kr. investeret til dato. 
3. Økonomi 

• Kassebeholdning 41.942 kr. dd. Forudseelige udgifter i resten af året ca. 10.000 kr. 
4. Diverse 

• Intet 
5. Næste møde 

Næste møde 07. 10. 2019 kl. 16-18 hos Forstanderkontoret, Egmont Højskolen, 8300 Odder 


