
 
 
 

Hou Fællesforum 
Lokalråd for Hou og omegn 
Medlemsmøde: 23.03.2015 

 
Mødested: Hou Hallens mødelokale 
Referent  : Fl. Roger Kristensen 
Tilstede   : Den valgte bestyrelse + 21 medlemmer 
 

1. Dagsorden for medlemsmødet: 
1. Velkomst samt orientering om det forløbne år 
2. Orientering om hvad det betyder at være lokalråd 
3. Beretninger fra fokusgrupperne : Havn ,Trafik, Kyst/sti, Oplev Hou 
4. Forslag til opgaver for lokalrådet fra forsamlingen 
5. Konklusion af de indkomne forslag 

 
Formand Jon Jensen bød velkommen og gik herefter over til medlemsorienteringen. 
 
AD  1: 
Se vedhæftede beretning fra Jon Jensen 
 
AD  2: 
Ryan Moric: 
Erfaring med status som lokalråd mangler endnu. Lokalrådet er skabt på baggrund af et ønske fra Odder 
kommune om at centrere kommunikationen med borgerne i lokalsamfundene. Med andre ord at udnytte 
den fordel det er, at have en enkelt forhandlingspart i mange forskellige spørgsmål. 
Omvendt er det også vor fordel at kunne betjene os af en enkelt kontaktperson på rådhuset , som har til 
opgave at rette vore spørgsmål og sager ind ad de rigtige døre. 
Vi har endnu ikke fået nogen henvendelse fra Odder kommune om sager, der vedrører vort område. Det 
må vel komme! 
Eksempel herpå er kirkestien i Gosmer/Halling området. Det vedrører vort område, men vi har intet hørt 
fra kommunen 
27.05.2015 holdes et møde med repræsentanter fra lokalrådene og Odder Kommune. Et sådan møde skal 
holdes en gang årligt. 
 
AD  3: 
Havn v/ Jon Jensen 
Gruppen har haft 5 møder med forslag til helhedsplanen og der er fremsat en række forslag til ændringer 
–læs forbedringer! 
Det er ikke ret meget man har imødekommet os med . Trafikspørgsmålene er taget ud af planen og der er 
sket en mindre reduktion af boligantallet. 
Havneområdet ligger nu hen i en misserabel tilstand og skriger på forskønnelse. Den tilstand sælger ikke 
Hou som det dejlige sted, vi ønsker det skal være. 
I samarbejde med Vej & Park er der udarbejdet et forslag til en forskønnelse af området. Der er ikke 
budget til ret meget, men ved fælles hjælp fra kommune og vi borgere, kan det kun blive bedre. 
Oprydning – græsudlæg – træer – buske – store sten er valgte midler. 
På mødet fremkom man med Røn som det foretrukne træ, idet der allerede er ganske mange rønnetræer i 
byen 
 
 



 
 
 
 
Trafik v/ Ryan Moric 
 
Fokusgruppen har arbejdet i længere tid på at forbedre sikkerheden på amtsvejen ind gennem Hou 
byområde. 
Der er i 2012 rettet forslag til kommunen om at flytte byskiltet ud til kryds ved varmeværket. Lave 
dobbelt optrukne striber på vejen herfra til havn. Derfor ingen overhalinger på det stræk. Herudover 
forlænge gadebelysning ud til den ny bygrænse. 
Østjysk politi er ikke umiddelbar positiv overfor vore forslag og ønsker. Men vi fastholder behovet, som 
tilmed er forstærket med den nye Samsøfærges større kapacitet = større trafikklumper. 
En gang årlig tages emnet op med myndighederne. Seneste møde var 10.03.2015 og her var der ej heller 
penge til nogen ændring af vore forhold. Kommunen har kr. 330.000 til trafikopgaver og her allokeres den 
store del til : Bjerager/Fru Møller!!!! 
Fra et medlem er der også påpeget et trafiksikkerhedsproblem på Vestergade ved de nye andelsboliger 
 
Kyst/Sti v/ Palle Kjær 
 
Vores grønne samarbejde igennem 5 år med Høfdeholdere, Egmont, Museet, HMI, folkeskolerne, 
Naturstyrelse, kommune, naturfredningsforeningen m.fl. resulterede som bekendt med Kyststiens 
indvielse 5. juni 2014. 
Det har været dejligt at se så mange have glæde af stien, selv om der var et par begyndervanskeligheder 
med biler, motorcykler, der også troede, stien var til dem. Den misforståelse er der vist rettet op på, efter 
et par bomme er blevet sat op. 
Pengene til stien blev bevilget, bl.a. fordi der var en stor frivillig indsats fra borgere i Hou omkring 
praktiske opgaver såsom nedgravning af pæle samt bord- og bænkesæt. Tusind tak for det.  
I forhold til vedligeholdelse i fremtiden, ligger der en driftsaftale på vores hjemmeside. Kort fortalt, så er 
det Fællesforums opgave at føre tilsyn med stien, Egmont rydder tang væk fra stien, men ikke stranden. 
Kommunen og Naturstyrelsen tager sig af udbedring af løbende skader. Stien bliver ikke ryddet for sne. 
Vi har været heldige med, at der kun har været få gange med marginalhøjvande i det forgangne år. 
Mht. tang: Kommunen vil rydde en gang årligt inden sommer. Det er ret omkostningstungt. 
Hytten/shelteret ved Hølken har været flittigt brugt, men enhver, der har betrådt stien indtil denne, har 
bemærket, at området er temmelig sumpet omkring den smukke hytte, så vi håber, vi sammen med de 
andre interessanter kan få lidt midler til at udbedre dette i nærmeste fremtid. 
Vi er i dialog med høfdeholderne om, hvad der kan gøres, for ikke der sker yderligere erosion mellem 
høfderne og havnen. Vi har planer om at afholde et fællesmøde i april i vores fælles organ ”kystgruppen”, 
og vi vil gerne have flere medlemmer til den opgave, så vi får det bredest mulige syn på de vilkår og 
muligheder, vi står overfor. 
 
Fra salen blev der påpeget et stort behov for et toilet ved bålhytten i Hølken. 
Det kan være fokusgruppens opgave at arbejde for etablering af acceptable toiletforhold her. 
 
WWW.oplevhou.dk v/ Ryan Moric 
Sitet er en ubetinget succes med et overvældende antal henvendelser.  Er et fremragende redskab til at 
holde byens borgere orienteret, samt her at kunne koordinere kalenderen mod sammenfaldende 
arrangementer. Også de mange links til firmasites er nyttige, idet mange bruger oplevhou som 
indgangsportal til kontakt med firmaerne hernede. 
Der er en redaktion på 12 dedikerede medarbejdere, som Ryan ihærdigt arbejder på at forhindre 
overophedning. De gør en rigtig god indsats. Der er skrevet ca  300 artikler til siden i den korte levetid på 
15 måneder. 
 



 
 
 
AD  4: 
Fl. Roger Kristensen 
Opfordrede medlemmerne til at generere forslag til hvad lokalrådet skal arbejde med, udover hvad vi 
allerede gør. 
Der fremkom en del nye opgaver: Fundraising, crowdraising, beplantning. trafikopgaver m.m. 
Billede af forslagene på tavlen blev medtaget til senere brug. 
En del af forslagsstillerne vil indgå i fremtidige fokusgrupper 
På næste bestyrelsesmøde struktureres forslagene i fokusgrupperne. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jon Jensen: Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 16.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


