Referat
10. januar 2018
Info – og opstartsmøde: Havne – By -event 2018.
Velkommen
Ved Formanden for Hou Samråd John Buhl og Tove Fønss
Flot med et stort fremmøde (ca. 43 personer deltog i mødet)
Det store fremmøde viser at der er opbakning til at sætte noget i værk. Vi skal forsøge at tænke nye tanker
og ikke lade os begrænse. Alt kan i princippet lade sig gøre! Samrådet bidrager med 20.000 som
medarrangør

Fælles kalender
Flere mødedeltagere efterlyser en fælles kalender for møder, aktiviteter og lignende. Tove Fønss oplyser at
der aktuelt er iværksat et arbejde med fælleskalender på Face Book, FB. Kalenderen kan tilgås fra de
forskellige foreningers hjemmeside, idet der sættes link ind til FB. Opslaget kan ses både på hjemmesiden
og FB.

Kort runde – Hvad tænker deltagerne om Havne -by event 2018?
Villy Jensen, Hou Bådelaug: Undre sig over hvorfor det ikke Havnehusets bestyrelse der
arrangerer fest? Han fortæller de gamle havnefester, som havde stor tilslutning fra by og
opland - og som gav et godt overskud til foreningerne. Det er vigtigt at der findes
igangsættere (ansvarlige) som kan skubbe til andre for at få hjælp til opgaverne.
Lis Larsen og Orla Olesen, Sammenslutningen af sommerhusgrundejer: Vil deltage aktivt i opgaverne og vil
gerne hjælpe til.
Pia Lumholdt, fastboende i sommerhus - spændende med havefest over flere dage.
Der skal helst kunne købes mad - bakkes op af ægtefælle (navn?), som gerne vil deltage aktivt med
arbejdskraft.
Flemming Gadegård; Centerrådet - nok ikke fysisk arbejde med telte. Vi skal være glade hvis vi kan få det til
at rende rundt vha. smugkro og madsalg.
Karen Margrethe husker også de gamle havnefesten. Bemærker at når vi har så mange foreninger i byen,
så burde det kunne lade sig gøre. Savnede, som flere andre, mulighed for at købe mad til Sct. Hans festen.
Centerrådet byder ind med salg af kaffe og kage.
Ulla Østergård, Hou Borgerhus Støtteforening HBA: Man mangler turisterne når festen er i hallen.
Teltet er for lille og der skal være en ordentlig bund i teltet. Vi skal have fagfolk til at hjælpe med den
opgave. Ideer til eventen: Frokostjazz, sang og musik for børn og voksne Vandsport, stand up paddel boards
SUP og dans. Ulla fortæller også at Anne Marie gerne laver noget for børnene.
Åben scene – hvor alle kan træde op.
Steen Jensen, HGA: ved støttefesten ved man at 2/3 af deltagerne kommer udefra. Kunne godt tænke sig
at lægge festen på havnen i et telt- så kommer de med orkester

Charlotte Kaae Schmidt inspireret af temaaftenen. Kan det tilføje noget til området, som gør det attraktivt?
Så er det det, vi skal have fokus på.

Ronald Hoplen: efterlyser nye initiativer. Hvad med det lokale erhvervsliv? Kan det involveres endnu mere?.
Foreslår gudstjeneste en af dagene i fri luft eller teltet
Britta Rusbak, HGI: hallens sommerfest er blevet mindre og man er positiv for at lave noget sammen
Gitte Larsen, HGI: samarbejde mellem foreningerne er vigtigt. Flytte cykelløb fra borgerhuset til havnen
Brian Larsen, HGI: bemærker at festen (?) væk fra uge 24
Fra HGI deltog også Michael Dahl, Rene Stausgård, Jonas Larsen og Stephanie Mark, som alle var
interesserede i at bidrage.
Keld Jul Vagner, Hou Jollelaug: Vedr. teltet, så er der mulighed for at øge med 3 sektioner, og teltet kan i
princippet øges uendeligt, ved at købe flere sidestykker. Teltet kan aktuelt rumme 140 spisende gæster og
dansegulv. Jollelauget afholder Fiskefestival sidste weekend i juli. Der forudbetales for spisebilletter.
Egon Larsen bemærker, at der bruges 12 mand gennem en uge for at gøre klar til fiskefestival.

Lars Stender, Hugdrupgaard: kan ikke lige se hvordan galleriet passer ind. Men
Kunsthåndværkermarkedet vil med fordel kunne ligge i samme periode som event på havnen.
Her kommer mange gæster fra oplandet.
Kaj Haulrich, med tilknytning til Galleriet foreslår at HGI fest- Fiskefestival kunsthåndværkermarked kunne ligge i samme weekend.
Tove Kyvsgaard - foreslår at gemme overskuddet til næste år.
Jørgen Carlsen: Er mødt op fordi de er interesseret, har deltaget i meget gennem årene. Vil gerne være med
til at lave noget.
Lone og Poul Ejvind: vil gerne hjælpe til. Lone sidder i menighedsrådet og anbefaler gudstjeneste. Det vil
Sofie gerne.
Diana og Jacob Sørensen vil gerne hjælpe.
Henrik og Helle Vich: giver også gerne en hånd med.
Christina har tidligere lavet event og er måske interesseret i at være med til at rejse midler. Hun påpeger at
vi kan invitere forskellige til at lave aktiviteten f.eks. sejltur i rip-båd.
Lars ? - Asaa Havnebestyrelse: er med for at lytte og sikre datoer
Helle Rovsing Jørgensen: godt at foreningerne står sammen. Hun har flere konkrete forslag til aktiviteter;
strandyoga, sauna og vildmarksbad på molen. Allan Olsen koncert til Hou.
Rene Kortegaard: Vi pas på at vi ikke komprimere det hele i en weekend. Foreslår Ekstrem mandeløb
Dorthe Trabjerg: vigtigt med forskelligartede aktiviteter. Open air bio. Motionsløb

Opsamling på runden
•
•
•

Stor interesse for samarbejde og fleksibilitet i foreningerne
Vigtigt at planlægningen kommer i gang
Tidspunkt for afholdelse – rammen om den videre planlægning- Fra Torsdag 19.7 til Tirsdag d. 24.7

•

Det skal tilstræbes at alle foreninger sender en eller flere repræsentanter til planlægningsgruppen.

Planlægningsgruppe
Der er allerede enkelte der har meldt sig til planlægningsgruppen:
Rene Kortegaard
Dorthe Trabjerg
Tove Fønss
Christina
Stephanie (HGI)
Pia Lumholdt

Planlægningsgruppens udkast til dagsorden til d. 24.1
Første planlægningsmøde bliver onsdag d. 24.1 kl. 19.00 i Hou Borgerhus
1. valg af mødereferent
2. skitse for program til ”Fantastiske Hou dage”. På mødet skal vi skal alle hovedaktiviteter fastlagt og
estimeret
3. økonomi
4. projektplan – undergrupper f.eks :
• infrastruktur
• aktiviteter
• forplejning
• frivillig koordinering
• PR-gruppe
5. Kalenderen - planlægningsgruppens mødefrekvens og tidspunkt.

Referent: Dorthe Trabjerg Dorthe@trabjerg.com

