
 

 

 

Bestyrelsesmøde 11.11.2015 
 

Mødested: Hos Jan Schartau 

Referent:   Fl. Roger Kristensen 

Til stede:   Den valgte bestyrelse uden fravær 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning 

2. Siden sidst 

3. Orientering fra fokusgrupperne 

4. Kommende opgaver 

5. Økonomi 

6. Diverse 

7. Næste møde 

 

AD  1: 

På infostanderen ved havnen vil QR koden til WWW.oplevhou.dk og bykort blive monteret i uge 47 i 

år 2015 

 

AD  2: 

Der er dannet en fokusgruppe som skal varetage opgaven: ”Velkommen til nye borgere i vort område” 

Gruppen består af 8 personer. 

Der har været afholdt gruppemøde, hvor Jan har introduceret ideen og omdelt køreplan for aktiviteter, 

samt layout forslag til velkomst folder. 

Der er givet tilsagn om sponsering af velkomstgaver fra Daglig brugsen og Hou slagter. 

Det blev vedtaget, at sponsorerne får en annonce på bagsiden af velkomstfolderen 

 

Vort rejsehold Jon og Ryan skal til Hundslund for at rådgive og øse af erfaringens rummelige kar. 

Man vil forsøge at stifte et lokalråd i Hundslund. 

 

AD  3: 

Havn 

Korrespondance mellem Jon og Leo Christoffersen Odder Kommune omkring færdiggørelsen af 

forskønnelse af havneområdet. 

Fra kommunens side er der givet løfte om stabilgrus på kørevej samt tilladelse til beplantning. 

Dorte W vil lede beplantningsgruppen og sikre det rette valg af træer. 

 

Trafik 

Odder kommune arbejder på en trafikstyringsplan på havneområdet 

 

Ryan har endnu ikke fået en tilbagemelding fra politimyndigheden om møde hernede i Hou. 

Aftalen afventes 

 

Kyst/sti 

Intet nyt herunder 

 

 



 

 

 

 

www.oplevhou.dk 

 

Redaktionsgruppen har haft møde omkring nye tiltag og idegenerering 

Et af forslagene var at lave et portræt af en af byens mange frivillige bragt med passende intervaller. 

 

AD  4: 

Møde med politimyndigheden omkring trafikforholdene i Hou 

Velkomstgruppen igangsætter og ved kontakt med de nye borgere sørger for at registrere disse som 

medlemmer 

 

AD  5: 

Jan har fået CVR nummer 3717 9426 registreret på Hou Fællesforum. 

'Dette er en praktisk juridisk foranstaltning 

Der er en kassebeholdning pr. d.d. på kr. 31.485 

 

AD  6: 

Fra et medlem er der fremsat forslag til at Hou skal kandidere til titlen ”Årets kulturlandsby 2017” 

Ideen blev hængt på opslagstavlen 

 

AD  7: 

Næste møde afholdes: Mandag den 01.02.2016 kl. 16.00 hos Ryan 

 

Jon ønskes en god og interessant orlov i Kina 

Under Jon's orlov forfremmes Ryan uden betænkning til formand 

 

 

http://www.oplevhou.dk/

