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Til stede var den fuldendte bestyrelse. 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

2. Siden sidst 

3. Orientering fra fokusgrupper – (Kyst/sti – Havne – Trafik – Oplev Hou) 

4. Information til medlemmerne 

5. Kommende opgaver 

6. Økonomi 

7. Diverse 

8. Næste møde 

 

Ad 1: 

Jon kommenterede sidste mødes referat med rynkede bryn, idet hans revisorblik havde fanget to 

faktuelle fejl heri . Under pkt. 3 skal rettes til : Dette sker primo 2014  og under pkt. 6  Prissats for 

øvrige skal rettes til kr. 150,00  

Fejlene beklages af redacteuren, som hermed må konstatere præsenilitetens forbandelser 

 

Ad 2: 

Emnet behandles under pkt. 3 

 

Ad 3: 

Kyst/Sti: 

Ole Sørensen fra Høfdeholderne har haft møder med tovholderne i projektet. Det viser sig, at 

financeringen alligevel ikke er på plads. Bremsen skulle være EU fondsmidlerne (LAG) som 

bureaukraterne sidder på. Ole gav udtryk for, at projektet tidligst kan være færdig ultimo 2014 

 

Havne: 

Fællesforums ændringsforslag til det fremlagte projekt har ikke modtaget nogen respons fra 

Arkitema. Derfor er disse rykket for en reaktion. Svaret var, at det nu er byrådet ( det nye) der skal 

behandle det reviderede forslag og fremlægge til offentligheden. Et estimat på tidspunktet kan være 

1. kvartal 2014. 

 

Trafik: 

Ryan nævnte, at han havde set kommunens prioriteringsliste for trafikforbedring i 2014. 

Heraf fremgår, at vort projekt med fortov og fjernelse af vold ikke er på listen. Derfor udskudt. 

Ryan havde tilsagn om at få tilsendt materialet vedr. Trafikforbedringer i 2014. 
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Oplev Hou: 

Websiden præsenteret for potentielle kunder. Her kunne konstateres stor interesse ca. .40 personer  

var tilstede.  Der er på indeværende tidspunkt tilmeldt 34 “kunder” og der kommer stadigvæk flere 

til. Succes!! 

Odder Avis er præsenteret for sitet og også her var der god interesse . Man kunne vel se en 

komfortabel kilde til information fra Hov heri. 

 

Oplev Hou annonceres også i Odder Avis 

Der uddeles flayers i lokalområdet, ligesom der afholdes et offentligt møde i Hou Hallen: 

03.01.2014 kl. 15 -17 med præsentation af projektet 

 

Ad 4: 

Fællesforums egen ny hjemmeside er tilgængelig på nettet. Den kan tilgås direkte eller via link fra 

oplevhou.dk 

 

Ad 5: 

Behandlet under tidligere punkter i referatet 

 

Ad 6 : 

Økonomien ser sund ud . Der er 136 medlemmer  og 11 foreninger. 

Jan kan finde kr. 18.087.- i kassen. 

Der forestår nye udgifter til drift af websiderne Fællesforum og Oplev Hou. 

Derfor vedtaget, at der sker en budgetopdeling således at 60% dedikeres til Oplev Hou og 40% til 

Hou Fællesforum . 

Med den nye betalingsstruktur vil der også blive overført værdi fra det ordinære medlemskab til det 

institutionelle medlemskab, idet sidstnævnte også omfatter ordinært medlemskab af Fællersforum 

 

Ad 7: 

Intet referat herunder 

 

Ad 8: 

Næste møde: Tirsdag den 28.01.2014 hos Ryan kl. 16.00 

 

 


