
 
 

 

Bestyrelsesmøde 

05.05.2015 
 

 

Mødested: Hos Jon Jensen 

Referent  : Fl. Roger Kristensen 

Til stede  : Den valgte bestyrelse med fravær af Dorte W 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning fra medlemsmøde og generalforsamling 

2. Siden sidst 

3. Orientering fra fokusgrupperne 

4. Information til medlemmerne 

5. Kommende opgaver 

6. Økonomi 

7. Diverse 

8. Næste møde 

 

AD  1: 

Dorte W har kundgjort, at hun midt i en valgperiode vil bytte plads med Palle Kjær i stigruppen. 

Bestyrelsen finder, at rokade under spillet er acceptabelt i skakspil, men ikke i Fællesforums bestyrelse. 

Man bør blive på sin post i valgperioden eller abdicere tronen, så suppleanter kan indtræde! 

Vi vil gerne have en konkret udmelding fra Dorte : Hvad vil du? 

Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere. 

Formand:           Jon Jensen 

Næstformand:    Ryan Moric 

Kasserer:            Jan Schartau 

Sekretær:            Fl. Roger Kristensen 

Ad hoc:               Palle Kjær 

1. suppleant:       Susanne Gammelgaard       

 

På medlemsmødet fremkom en række forslag til kommende aktiviteter og initiativer. 

Et af dem var opstilling af en elektronisk informations/annoncetavle på et trafikeret sted i byen. 

Tilsvarende hvad der kan ses i Odder 3 steder! 

Vi enedes om at pejle interessen og økonomien i dette projekt. Interessenter kunne være byens institutioner og 

handelsliv. Man kunne eventuelt foretage en afstemning om hvorvidt tavlen ønskes på en interaktiv plads på : 

www.oplevhou.dk. Jon vil undersøge interessen hos HMI og Egmont. 

 

Et andet forslag var at engagere et par personer som fund-raisers . Disse skulle søge midler til gode formål og 

projekter til gavn for byen.. Der var ingen bud på hvem de pågældende personer kunne være, men de melder sig 

vel snart! 

 

AD  2: 

Invitation fra Odder Kommune til et fællesmøde med de dannede lokalråd. Temaet for dette det første fællesmøde 

er hvordan samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene kan/skal fungere. 

Mødet er på Pakhuset i Odder den 27.05.2015 

Jon besvarer henvendelsen og lokalrådet deltager med 4 medlemmer fra Hou. 

 

http://www.oplevhou.dk/


 
 

 

AD  3: 

Kystgruppen: 

Der er aftalt årlig inspektion af kyststien den 17.05.2015, hvor stiens tilstand vurderes og eventuel 

reparationsbehov fastslås. 

Ruth Munk er indtrådt som ny medlem i kyst/stigruppen. 

 

Havnegruppen: 

Der er allerede gjort et flot stykke arbejde med forskønnelse af havneområdet. Vej og Park fra kommunen har 

foretaget beplantning og flytning af sten m.m. og frivilligt arbejde har bistået. 

Der er fremdeles opgaver bag Cafeen, som vil blive løst i kommende week-end.  

Entreprenør Mathias Holberg har lovet at stille maskinkraft til rådighed mod dækning af diesel. 

Meget generøst! Tak herfor!. 

 

Trafik: 

Fokusgruppen vil i samarbejde med kommunen søge at få etableret et møde med den politimyndighed, der har 

ansvaret for trafikregulering lokalt. 

Vi vil gerne have den pågældende til at møde op hernede, så de lokale forhold kan besigtiges. 

Sigtet med mødet vil være at få flyttet bygrænsen ud til kryds ved varmeværket. 

Fl. Roger Kristensen indtræder i trafikfokusgruppen. 

 

www.oplevhou.dk 

Sitet går rigtig godt. Der er massiv ros til redaktionen for det store engagement der investeres i opgaven. 

Der ligger en opgave i at sanere siden for de virksomheder og institutioner, som ikke mere er aktuelle. Det kan 

være på grund af lukning eller ikke indbetaling. 

Der skal også rettes henvendelse til periferi firmaer i f.eks. Gosmer og Halling for optagelse på www.oplevhou.dk 

 

AD  4: 

intet 

 

AD  5: 

Beplantning på havneområdet omkring de steder, hvor der nedbrydes skure, plankeværker og lignende 

(Færgemanns baghave ) Her kunne laves en fin gårdhaveservering med læ. 

 

AD  6: 

Økonomi: 

Der er nu 277 registrerede medlemmer. 

Jan vil rykke restanterne for indbetaling af bidrag 

Kassebeholdningen er kr. 31.974.- 

Bestræbelserne for at få registreret private medlemmer fortsætter. 

 

AD  7: 

Intet at referere 

 

AD  8: 

Næste møde er: 30.06.2015 kl. 16.00 hos Ryan 

 

http://www.oplevhou.dk/
http://www.oplevhou.dk/

