
 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 22.08.2016 
 

 
Mødested:       Hos Dorte 

Referent  :       Fl. Roger Kristensen 

Til stede  :       Den valgte bestyrelse med fravær af Susanne Gammelgaard 

 

 

 Dagsorden: 

  

    1.   Opfølgning på sidste møde:  

2.   Siden sidst:  
Møde i Ørting ang. fordeling af kommunale penge.  
Forslag til årsplan. 

  

     3.   Orientering fra fokusgrupper  

Kyst/sti:  

Havne:    
Boligbyggeri på Hou Havn i udbud.  
Ændrede vilkår for byggeri på strandgrundene på Klitrosevej. 
  

Trafik:    

Oplevhou.dk:    

Velkomst til nye borgere: 

4.   Kommende opgaver:     
Deltagelse ved landsbytræf i Hornsyld. 
Evt. deltagelse ved møde i Egtved.  
  

5.   Økonomi:  
Jan orienterer om økonomien. 
  

     6.   Diverse:     

     7.   Næste møde:    

  



 

 

 

 

 

AD  1: 

Ryan har foto-dokumenteret den ophobning af biler, der sker til check-in på Samsøfærgen ad 

Hovvejen i spidsbelastningsperioder. Vi har tidligere påpeget problemet overfor Odder kommune. 

Ryan sendte billederne til borgmesteren som tilkendegav, at det skulle der gøres noget ved efter 

sommerferien 

 

AD  2:  

Beslutning truffet på lokalrådenes fællesmøde om principperne for fordeling af den kommunale 

tilskudspulje. Der henvises til referatet fra mødet den 22.06.2016 i Ørting 

Der skal efterfølgende holdes et møde den 08.09.2016 med repræsentation fra lokalrådene om 

detaljerne i fordelingen af midlerne. 

Fra Hou deltager Jon og Ryan 

 Der er udarbejdet en årsplan for bestyrelsesarbejdet i Hou Fællesforum og tillige en aktivitetsplan 

for den resterende del af året 

Begge planer lægges ud på WWW.oplevhou.dk under Hou Fællesforum. Aktivitetsplanen vil få sin 

egen direkte rubrik. 

For at kunne servicere de henvendelser, der måtte komme udefra omkring vor måde at bedrive 

lokalrådsarbejde på, vil Ryan udarbejde et idekatalog med paradigmerne for hvordan vi prioriterer 

fokusgrupper, arbejdsopgaver, markedsføring, nye opgaveemner m.m. 

Vi enedes om, at det skulle udarbejdes i en form, så det ikke fremstår som bedrevidende overfor 

eksterne henvendelser. 

 

AD  3: 

Kyst/sti 

Den 30.08.2016 skal Dorte mødes med stigruppens myndigheder og interessenter for at forsøge 

udarbejdet en plan for restaurering af den misserable tilstand, samt evt. opnå tilladelse fra 

Kystdirektoratet til etablering af høfder. 

Dorte meddeler senere resultatet fra mødet 

 

Havne: 

Odder kommune udbyder på ny havnearealerne til salg med fornyede præmisser. Ny prissætning og 

tilbud om en elastisk lokalplan. Sidste frist for indkomne bud er 12.09.2016 

Vi venter spændt på resultatet og vil følge op på, hvad der vil influere på vort lokalmiljø 

Ryan eller Jon vil kontakte borgmesteren for at høre nyt og tilkendegive vor interesse for 

medindflydelse. 

 

 

http://www.oplevhou.dk/


 

 

 

 

 

Trafik: 

Store parkeringsproblemer på havneområdet under Samsø/Tunø festivalerne. Foto dokumentation 

indsendes til Odder Kommune. 

Trafikophobning: se under AD 1 

 

www.oplevhou.dk : 

Kører nu på 3.år med 11 redaktører og en chefredaktør. Der produceres 5-8 artikler pr. uge 

Ryan vil gerne afløses som chefredaktør. Kandidater opfordres til at melde sig. 

Teknisk support varetages af Lars - Ingemann. 

Det understreges at alle gør det fremragende og www.oplevhou.dk er en succes 

Velkomst til nye borgere: 

Jan meddeler, at man har budt 31 nye beboere velkommen med velkomstpakken. Meget populær 

aktivitet 

 

AD  4: 

Jon og Ryan deltager i Hornsyld, hvor der afholdes ”Landsbytræf” 

Der er ”Landdistrikternes årsmøde” i Egtved. Her vil Ryan deltage. 

Han vil rejse spørgsmålet omkring kriterierne for udvælgelse af Årets landsby” 

Disse kriterier synes ikke helt belyste og valgene af de præmierede forekommer lidt specielle. 

 

 

AD  5: 

Jan har endnu ikke modtaget det kommunale bidrag på. 10.000 kr. som skal fordeles fra Ørting 

Vort kontonummer er afgivet. 

Vi har en kassebeholdning på kr. 30.526 og er således solvente 

 

AD  6: 

Der bør luges blandt de nyplantede vækster på havnen. Dorte inviterer til en ”lugetime” hvor 

botanikinteresserede kan separere ”krudt fra ukrudt”. 

Vi vil senere på året forsøge at finde ideer til: ”Hvordan sælger vi Hou?” 

 

AD  7: 

Næste møde holdes: mandag den 26.09.2016 kl. 15.00 hos Ryan 

 

http://www.oplevhou.dk/

