
  

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde  

10.5.2017 kl. 15.00 hos Jon  

 Mødested:  Hos Jon Jensen 

Til stede:     Den valgte bestyrelse med fravær af Dorte Wissendorff 

Referent:     Fl. Roger Kristensen 

 

Dagsorden: 

1.     Opfølgning på sidste møde. 
  

2.     Siden sidst 

Møde med byrådskandidater fra partiet Venstre. 
Fælles lokalrådsmøde afholdt i Hou Hallen. 
  

3.     Orientering fra fokusgrupper 
  

Kyst/sti:  
Arbejdet med renovering af kyststien. 
  

Havne:    
Møde om eventuelt byggeri på Rallejet. 
Lokalplan for strandgrunde i høring. 
  

Trafik:  
Møde med kommunen og Cowi ang. trafik på Houvejen. 

  

Oplevhou.dk:   
   

Velkomst til nye borgere: 

4.     Kommende opgaver 
Udviklingsplan laves 
Møde i Pakhuset med byråd og direktion. ( vi sender emner til drøftelse på mødet) 

  

5.     Økonomi 
  

      6.     Diverse 

      7.     Næste møde   

AD  1 

Er på dagsorden som punkter 

 

 



 

 

 

AD  2 

Møde med Venstres byrådskandidater: 

Jon og Vagn har været til møde med byrådskandidater fra Venstre i Odder. Her var 8 deltagere, 

som modtog en mængde inspiration til kommende opgaver fra vore repræsentanter. 

Jon tilkendegav stor interesse hos modtagerne, som blev informeret om, at vi vil tages alvorlige 

når der kommer forslag og oplæg fra Hou. 

Tag os med i en tidlig fase, når der f.eks. skal laves lokalplaner og andre tiltag, der griber ind i 

området. 

Der blev også debatteret skoledistrikter med kandidaterne. 

Fællesmøde i Hou med lokalrådene:  

Hou var vært for det årlige fællesmøde med kommunens lokalråd. Der var stor repræsentation:  

9 råd mødte ud af 10 mulige. Der var en god, konstruktiv stemning og seriøs disciplin under 

Ryan Moric's direktion. 

Se separat referat fra mødet 

 

AD  3 

Kyst/sti: 

Odder kommune har givet tilsagn om at forestå og etablere en retablerende topbelægning af 

kyststien. Udgiften deles mellem Naturstyrelsen og OK. 

Der er afsendt ansøgning til Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af de 

5 korte høfder : 10 – 6 m, som skal beskytte stenkastningen på stien. 

Høfderne er anbefalet i NIRAS' projekt for totalrenovering af stibeskyttelse. Høfderne skal dels 

tage kraften af indgående bølger, samt medvirke til sandudfældning omkring stenkastningen. 

Jollelauget på Sydstranden har etableret et slæbested, som letter ophal af bådene. 

Havn: 

Der er ”Havnens dag” den 28.05.2017, hvor bl.a. kulturby 2017 vil være repræsenteret med  

”Life boats”.  

Der har været afholdt møde om eventuelt byggeri på, og anvendelse af området ”Rallejet” 

Der var repræsentation fra Odder Kommune, HMI, Investorerne fra Klitroseprojektet og havn. 

HMI gav udtryk for en ide om et: ”Center for maritim forskning for unge”. Det kunne måske 

være en ny faglinie på HMI. 

Der blev også luftet en række andre ideer for området. 

Lokalplanen 5036 for Klitrosevej er ude i høringsfasen (2 mdr.) som vil være tilendebragt 

omkring 01.07.2017 

 



 

 

 

Trafik: 

Møde med COWI og Kommunen omkring trafikkritiske punkter i byen. Mødet var blot på ½ 

time, men der blev fremlagt et veldokumenteret materiale, som Vagn Mørch har udarbejdet. 

Heri beskrives 10 spots, som vi ønsker sikret. 

WWW.oplevhou.dk 

Jann Worm har overtaget chefredaktørposten fra Ryan. Der har været nogle naturlige 

småjusteringer i overgangsfasen, men nu kører det velsmurt. Der er 70-80 daglige besøg, 

hvilket er meget fint. Redaktionsgruppen arbejder godt og meget dedikeret. 

Velkomst til Hou: 

Jan har nu budt 57 nye borgere velkommen i vort område siden starten af initiativet 18.12.2015 

Dette gør så samtidig, at Jan også er velorienteret omkring byens til/fra flytninger. Han gør et 

stort arbejde med at holde styr på hvem og hvad –og måske også hvorfor. 

Jan melder, at DagliBrugsen ikke fremover vil donere den flaske vin, som hidtil har været i 

velkomstpakken. 

 

AD  4 

Der holdes møde i Aug.2017 om den planlagte udviklingsplan  for Hou og Omegn. 

06.06.2017 er der møde i Pakhuset i Odder med kommunen og lokalrådene. Herfra deltager fra 

Hou: Jon, Jan og Ryan 

 

AD  5 

Der mangler indbetaling fra 5 erhvervsdrivende til WWW.oplevhou.dk  Jan rykker dem. 

Kassebeholdningen er p.t. kr. 37.145 

 

AD 6 

Kulturby 2017 projektet omfatter også Odder Kommune. Projektet Life Boats kommer til Hou 

på Havnens dag. 

Fællesforum har p.t. ikke initiativer i dette arrangement 

 

AD 7 

Næste møde: 09.08.2017 kl. 15.00 hos Ryan Moric 

 

 

 

 

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

