
 

 

Hou Fællesforum 

Referat 

Konstituerende bestyrelsesmøde 30.april 2013 

  

 

Referent: Fl. Roger Kristensen 

 

Pkt. 1: Konstituering 

Formand  -  Jon Jensen. 

Næstformand  -  Ryan Moric  

Kasserer  -  Jan Schartau  

Webmaster  -  Dorte Wissendorf  

Sekretær  -  Fl. Roger Kristensen  . 

 

Suppleanter  -  Susanne Gammelgaard og Ejvind Klit,   

 

 

Pkt. 2 : Opfølgning på medlemsmøde og generalforsamling 

Forslag om førstehjælpskurser i forbindelse med hjertestartere. (Tage Staal) 

Der har været en del kurser allerede i Medborgerhuset, Strandgade og på Havnen i 

forbindelse med Tryg Fonden. 

Der vil antagelig blive tilbudt yderligere på havnen i løbet af nærmeste periode 

Konklusion: Der tages ikke her og nu initiativer fra vor side  

 

Forslag om oprydning langs veje, stier og grøfter. 
Ryan tager kontakt til Janni (skolen) for en mulig aktivitet for eleverne omkring 

indsamling af bortkastet affald. Denne kunne have en indlæringseffekt i 

aktivitetstimerne, som børn jo nu skal til at have. Man kunne lære moraletik( ikke 

smide affald!) ressourceøkonomi: (genbrug), produktkemi (hvad er materialet lavet 

af) ,matematik (mængdelære) og meget mere. 

 

Pkt. 3: Siden Sidst 

Dorte W tager kontakt til Claus Buur fra Odder Kommune, således at opgaven som 

webmaster kan overføres til Dorte med en rimelig oplæring. 

Afdøde Bent Ravnsbo har været vores webmaster siden foreningens opstart. 

På Hou Fællesforums vegne udtrykker Jon Jensen stor anerkendelse for den indsats  

Bent Ravnsbo har ydet for Hou Fællesforum. Fællesforum var repræsenteret til Bent 

Ravnsbo’s begravelse ved Jon Jensen og Per Fogh. 

 

Pkt. 4: Orientering fra fokusgrupper 

Kyst/sti 

Fl. Roger berettede fra Høfdeholdernes generalforsamling, hvor Ole Sørensen her gav 

en statusorientering om sti-projektet. Der var ingen nye fremdrifter, men ej heller 

negative signaler. Ole er fremdeles optimistisk og tror på et snarligt grønt lys. Når 

projektet så endelig går i gang, vil etableringsforløbet være ret kortvarigt ( få 

måneder) 

 

Havne 

Ingen bud på lux-havnegrunde v/ færgehavnen 

Nedrivning af store dele af gammel bygningsmasse er varslet af OK. Dette gælder de 



 

 

to røde villaer, maskinhallen m.m.. Dog ikke Cafeen og den tidligere Færgemanns 

bolig i år. 

Udvalg fra OK skal iflg. Elvin H. på inspirationstur til relevante havnebyer i DK for 

at samle impulser til den overordnede plan for vort havneområde. 

 

Trafik 

Ryan tager kontakt med Janni (skolen) omkring etablering af et rigtigt fortov langs 

boldbanerne på Skolegade 

Ryan kontakter Leo(OK) omkring fjernelse af voldene ved Houhallens ind/ud kørsler 

mod Skolegade. Oversigten ønskes forbedret herigennem. 

 

Oplev Hou: 

Påbegyndelse af vor hjemmeside forsøges medio maj 2013 i perioden frem til 

sept.2013, hvor den gerne skulle være driftsklar 

 

Pkt. 5  og 6 : Information til medlemmerne og Kommende opgaver 

Hou Infohæfte distribueres meget tilfredsstillende og der er ikke megen restoplag 

tilbage. 

Det forventes at være tilstrækkeligt til at dække året ud, hvorefter vi skal tage stilling 

til evt. nyt ajourført oplag. 

  

Pkt. 7 : Økonomi 

Der er p.t. ca. 13.700 kr. i kassen. Indbetalinger fra private forløber hensigtsmæssigt 

efter Jan’s omdeling af indbetalingskort m.m. 

Institutionerne slæber efter med indbetalinger, så der skal prikkes lidt til dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


