
 

Bestyrelsesmøde 
17.04.2018 

 
 

Mødested:     Hos Flemming 

Til stede:       Bestyrelsen med fravær af Palle Kjær 

Referent:       Fl. Roger Kristensen 

 

Dagsorden: 

 
1. Opfølgning på seneste møde 

2. Siden sidst: 

Forespørgsel om møde med skolebestyrelsen for drøftelse af muligheder i ændring af negativ 

udvikling for Hou skole   

 

            Information om Hou Fællesforum og udviklingsplan på Daglig brugsens generalforsamling 

 

            Orientering om mødet mellem de 12 lokalråd i kommunen 

 

            Miljø, Teknik og Klimaudvalget ønsker et dialogmøde med lokalrådene 03.05.2018  

 ---emner til dagsorden 

 

             Møde med politikere og direktører den 23.05.2018 i Pakhuset 

 

             Opstart af hjertehjælper korps i Hou som fokusgruppe 

 

             Færdiggørelse af udviklingsplan for Hou og omegn. 

 

3. Orientering fra fokusgrupper 

Kyst/Sti 

 

                   Havn  

                    

                   Trafik 

                 

                   www.oplevhou.dk 

       

                   Velkomst til borgerne 

 

                   Grønne områder 

 

 

4. Kommende opgaver 

5. Økonomi 

6. Diverse 

7. Næste møde 

 

 

http://www.oplevhou.dk/


 

 

 

 

AD 1 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med samme funktioner som før 

generalforsamlingen 

 

AD 2 

Skolebestyrelsen v/ Mic. Kjær ønsker et møde med os for at generere forslag til, hvordan den 

negative udvikling for Hou skole kan vendes. 

Vi foreslår Man. Tir. Ons som dage, hvor mødet kan holdes. 

Ryan, Dorte, Vagn og Jon vil være idegeneratorerne fra os. 

 

Daglig Brugsen har anmodet om et indslag på generalforsamlingen fra os omkring 

Udviklingsplanen den 15.05.2018 

Vor fokusgruppe vil lade sig repræsentere ved Dorte, Vagn og Jon 

 

Jon gav en kort orientering om mødet med kommunens 12 lokalråd  

Der er udsendt et mødereferat herfra. 

 

Miljø, Teknik og Klimaudvalget har ønsket et dialogmøde med lokalrådene den 03.05.2018 

Deltagere fra Hou er Jon, Dorte og Jan  

 

Emner til drøftelse: 

Myndighedsoverdragelse vedr. kystbeskyttelse. Vi er i et Limbo lige nu!! 

Cowi – Niras m.fl. dyre projekter, som ikke bliver til noget, da projekteringsomkostningerne sluger 

alle midlerne!!! 

Bygennemfart i Odder kommune, især i Hou 

Klimatilpasning, regnvands afledning, tang m.m. 

 

Møde med politikere og direktører i OK den 23.05.2018 i Pakhuset 

Fra Hou deltager: Jon, Ryan, Vagn og Flemming 

 

Opstart af hjertehjælper korps som fokusgruppe 

Ryan repræsenterer Fællesforum og kontakter Jens Henrik  

 

Udviklingsplan for Hou og omegn. 

Gruppen samles for at færdiggøre projektet. 

 

AD 3 

Kyst/sti 

Dorte har deltaget i et møde med en repræsentant fra Nordea fonden. Har forelagt projektet for 

kulturskabende aktiviteter (out door fitness). Håbet er ydelse af støtte til den gode sag. 

 

Havn: 

Intet herunder 

 

Trafik: 

Intet herunder 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.oplevhou.dk 

Kører planmæssigt 

Vi vil prøve at forpligte alle de erhvervsdrivende, der udnytter links til www.oplevhou.dk til at yde 

et bidrag til økonomien. De profiterer jo af muligheden for kundekontakt 

Det gælder eksempelvis ejendomsmæglere, bådmægler, Fru Møller, Kort sagt også 

erhvervsdrivende i periferien af Hou og omegn. 

Jan S. følger op på initiativet 

 

 

Velkomst til nye borgere 

Jan er oppe på 84 besøg og har 3 nye på bedding. 

 

Grønne områder: 

Ryan kunne berette, at der nu er ved at være skabt økonomisk grundlag for projektet. 

Hou Søpark kan være en realitet i løbet af 2018. 

Der skal dog sikres midler fra Friluftrådet. 

Kommunen har oprømmet regnvandsbassinet, men vi er ikke helt tilfredse med kvaliteten, idet 

vandspejlsarealet synes indskrænket. 

 

AD 4 

se under AD 2 

 

AD  5 

Jan kan finde kr. 34.101.- i kassen pr. d.d. 

56 links til erhverv i Hou og omegn 

Restancer udgør kr. 2500.-, men inkassatoren er ubønhørlig i sin forfølgelse af fordringerne 

 

AD  6 

Vagn Mørch er udtrådt af LAG lokalfondens bestyrelse  

 

AD  7 

Næste bestyrelsesmøde afholdes: 18.06.2018 kl. 15.00 hos Dorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

