
 

 

Hou Fællesforum 
Bestyrelsesmøde 

01.07.2013 

 

Referent: Fl. Roger 

 

  

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

2. Siden sidst 

3. Orientering fra fokusgrupper  a) Kyst/sti  b) Havn  c)Trafik  d)Oplevhou.dk 

4. Information til medlemmerne 

5. Kommende opgaver 

6. Økonomi 

 

Ad.1: 

Oprydningsprojektet med rensning af grøftekantsskrald og anden natur rensning ved 

anvendelse af børnearbejde leveret fra Hou skole som et undervisningsprojekt, er endnu ikke 

kommet på skinner. 

Ryan vil fortsætte med kontakt til Janne, Hou Skole for at afklare, om der er mulighed for at 

realisere et sådan projekt. 

 

Det fremgik af referat fra sidste møde, at hjemmesiden skulle erstatte den fysiske brochure. 

Det skal/kan den ikke. De to medier skal komplettere hinanden.! 

 

Ad. 2: 

Henrik fra Lokalbrugsen har kontaktet Ryan med forslag om en infoskærm i Brugsens 

kassekø. 

Denne skal bringe Brugsens produkteksponering sammen med information omkring byens 

aktuelle begivenheder og attraktioner. Altså et co -projekt: Brugsen/Fællesforum 

Der var tale om en skitse, som vi ikke på indeværende tidspunkt kan praktisere p.g.a. 

uafsluttet webside projekt. 

Ideen kan tages op senere. 

 

Jan havde modtaget henvendelse fra Skjold Optik angående en fest for Hou-borgere.’ 

Peter Skjold ville gerne yde et sponsorat, som sammen med lignende donationer fra byens 

øvrige erhvervsliv skulle danne finansiel basis for festen. 

Det er ikke indenfor Fællesforum`s formål at stå som arrangør af en sådan fest. Vi var heller 

ikke helt sikre på indholdet og behovet for en sådan. 

Tanken blev skudt til hjørne og bolden må ligge for fødderne af Hou Hallens Venner som 

oplagte forvaltere af spøg og skjæmt. 

 

Ad. 3: 

Stiprojektet lever og bevæger sig langsomt fremad mod målet. 

Flemming havde seneste nyt via Ole Sørensens beretning i Høfdeholdernes bestyrelse. 

Ole anfører, at financeringen nu er klar efter at lokalfondsmidlerne er frigivet. 

Bremsen er Kystdirektoratet, der fremdeles tygger på stenene til stenkastningen langs stien. 

Selve udførelsen af stien vil ikke tage særlig lang tid, når der omsider gives grønt lys og 

licitationen er afsluttet. 

 

Brev modtaget fra anonym skriver der kalder sig: “nogen der interesserer sig for Hou!” 



 

 

Budskabet var et ønske om at Fællesforum foranlediger at der fjernes tang og anden uønsket 

vegetation på strandarealerne i Hou. 

Vi må konstatere, at Odder Kommune og andre allerede har udført “tangforløsninger” i 

området. 

  

Havnesaneringen er ret kontroversiel, og rører mange helt ind i sjælen. Det resulterer i 

følelsesladede læserbreve m.m. 

Fællesforum vil søge kontakt med politikerne i OK for indflydelse på lokalplan for 

havneområdet. 

Dette motiveret med signalværdien i, at politikerne skal vide, at vi fortsat interesserer os for 

byens vel og gerne vil øve indflydelse på vor egen skæbne. 

Havnefokusgruppen skal med andre ord re-vitaliseres.! 

 

Trafiksikkerhedsarbejdet pågår løbende med Ryan som krumtap. I kommunen etableres der 

fartdæmpende foranstaltninger flere steder og der søges også skabt fartreduktion hernede. 

På privatbasis er der etableret vejbump på Spøttrup Strandvej i forbindelse med skolesti fra 

Hou Strandpark 

 

Ryan/Janni arbejder med forslag til fjernelse af beplantet vold ved udkørsel fra Hou Hallen. 

Volden hindrer oversigt ved ud/indkørsel. 

Der udarbejdes brev til Odder Kommunen med dokumentation for behov, samt ønske om 

lokalbesigtelse 

 

Oplev Hou I samarbejde med lokalarkivet søges en redaktionsgruppe nedsat  

Jon nævnte at fokusgruppen skal søge en erstatning for Peter til opbygning af hjemmesiden. 

 

Ad. 4: 

Information til medlemmerne vil ske via “Oplev Hov” ,hjemmesiden, når den er født. 

Brochureoplaget af Hou Infohæfte er ikke ret stort, og det rækker ikke langt, da der er et ret 

stort aftræk på tryksagen. 

 

Ad. 5: 

Kommende opgaver er færdiggørelse af både Oplev Hou og Fællesforums egen hjemmeside. 

  

Ad. 6: 

Økonomien er ifølge Jan ganske tilfredsstillende - Der er ca. 80 betalende medlemmer, samt 

ca 10 institutioner og erhvervsdrivende. 

 

  

 


