Referat af bestyrelsesmøde i Hou Samråd
25.9.2013 i Borgerhuset
Til stede: Kaj, John, Ib, Lene, Bo, Lasse, Erik, Tove
Afbud: Brian
____________________________________________________________________________
1. Velkomst
Lene bød velkommen.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Formanden orienterer
- Aalborg Kommune har holdt "Bæredygtighedsfestival". I Hou præsenterede TM
(Transcendental Meditation) sit boligprojekt på sin grund på Nørregade, hvor husene bliver
opført i økologisk Vedisk stil. Hou Skole havde en stand i Aalborg, fordi skolen som "grøn
skole" er forbillede for andre skoler i kommunen.
- En repræsentant fra A.P. Møller-fonden har besøgt Hou Havn og fik præsenteret projektet med
havnebad og velfærdshus. Arbejdsgrupperne fik ros, fordi de var velforberedte, men fonden
ønsker 1) kommunens skriftlige tilsagn om støtte til projektet, 2) oplysning om antal
medlemmer i Søsportscentret.
- Gert Bach stiller op til kommunalvalget som løsgænger og har afholdt valgmøde.
- Samrådene i gl. Hals Kommune har besluttet at afholde et fælles valgmøde den 12.11. kl. 19 i
Hals Skoles aula.
- Stae, V.Hassing og Gandrup har fået tildelt en bypedel til deling. Hou og Hals er på venteliste.
- Søsportscentret er oprettet med vedtægter og bestyrelse.
- Havnebadet har fået tildelt en adresse af kommunen: Molen 41.
- Erik fortalte, at Vanførefonden behandler ansøgningen fra havnebadet ultimo november.
- FiskeriLAG behandler ansøgninger den 26.9.
- Ib fortalte, at Transformatorforeningens fond opløser sig selv og udlodder kapitalen, ca.
halvdelen til grundejerforeningerne og resten til Hou by efter ansøgning. Samrådet undrede
sig over, at det ikke var blevet meldt ud officielt.
4. Nuværende og kommende opgaver
- Byrengøring: pt. 12 tilmeldinger.
Container og opgavefordeling: John.
Indkøb: Lene
Køkkentjans: Lene og Tove
Affaldssække og handsker: Bo
Ang. Batteriet: Kaj + Borgerforeningen kontakter Langholt Maskinstation.
5. Status vedr. de enkelte funktioner
- Erik fremlagde regnskab for perioden.

- Ib fortalte, at støtteforeningen for HBA har indledt de personlige henvendelser til byens
borgere.
6. Pressedækning
- Stadig ingen reaktion fra Line på anmodningerne om at fjerne den gamle samrådsside fra houinfo.
- Omtale af det fælles valgmøde den 12.11. kl. 19 i Hals skoles aula.
7. Næste møde
Fredag den 6. december kl. 17.00. Herefter julefrokost kl. ca. 18.00.
Festudvalg: Ib og Lasse.
8. Eventuelt
Hou Kajakklub er kommet på facebook under "hou kajak".
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