Referat af bestyrelsesmøde i Hou Samråd
24.6.2013 i Borgerhuset
Til stede: Kaj, John, Ib, Lene, Bo, Lasse, Tove
Afbud: Brian, Erik
____________________________________________________________________________
1. Velkomst
Lene bød velkommen.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Formanden orienterer
I relation til referat fra sidste møde:
a. - ref. af møde med Park og Natur m. fl.
b. - "grønne ildsjæle" – John
d. - sms-kæde – John – venter til næste møde
h. – Landdistriktsmidler – Erik ser stadig på det
I relation til øvrige punkter til sidste møde:
(4 f.) – Møde mellem samråd og kommunen: over 40 samråd, ca. 10 politikere og en halv snes
embedsmænd var repræsenteret.
- ønske om to møder af denne art. Et for Aalborg/by og et for de små og mindre samfund, der
slås med markant andre problemer
- udvalg nedsat, der skulle finde de retningslinjer, der var ønskværdige for samrådene i
forhold til inddragelse af borgere
- fra Hou skole havde vi fået en briefing, der sagde, at vi ikke var specielt bange for
skolenedlæggelse som sådan. Det farlige er manglende tilgang af unge mennesker med børn.
Der er i den forbindelse ønske om, at kommunen udstykker flere byggegrunde – også i Hou!
Det er ikke rimeligt, at folk bliver henvist til Hals eller Vester Hassing.
- Arbejdsdagen var denne gang en succes. Ca. 40 tilmeldte og dejligt vejr. Der var stemning for
endnu en dag senere på året, logistikken?
4. Nuværende og kommende opgaver
- Kajakklubben vil arrangere en event på havnen, hvor et firma fra Silkeborg demonstrerer
mobilt løfteudstyr og lignende hjælpemidler til handicappede. Medio juli eller medio august.
- Søsportscentret er stadig under stiftelse. Der afholdes stiftende generalforsamling i august.
Skal Samrådet spille en rolle i Søsportscentret? Vores rolle som fødselshjælper er afsluttet ved
stiftelsen, men det skal afklares, hvem der så skal være tovholder på handicapbadet.
- P4 har været i Friluftsbadet i Aalborg for at se på mulighederne for handicappede. De bør
inviteres til Hou og deltage i demonstrationen af løftemateriel.
- Jazzkoncerten den 20.7. kl. 18. Ventes afholdt til fordel for HBA af en nyetableret
støtteforening for Borgerhuset.

100 spisebilletter (helstegt gris, bagt kartoffel, coleslaw) sælges gennem nemtilmeld.dk til
175 kr. Billetsalg ved døren efter spisning til 75 kr. Musikken skal have 10.000 kr., og KODA
skal have 5,5 % af billetindtægterne. Samrådet stiller underskudsgaranti.
Plakater sponsoreres af Hélia og opsættes ved indfaldsvejene osv.
Arbejdsgruppen har afholdt to møder. Støtteforeningen holder stiftende generalforsamling den
3.7. Artikel i Hals Avis. Udkast til vedtægter er udarbejdet.
5. Status vedr. de enkelte funktioner
Vindmølleplaner: John har været til møde i kommunen. Ni eksisterende områder vil blive udbygget.
Ingen planer om havvindmøller ved Hou.
Naturlegepladsen: Den blev anlagt af en gruppe frivillige, men ejerforholdet skal afklares. Vi
afventer stadig en rapport fra kommunen om legepladsens status. Skilt opsættes på den del af
naturlegepladsen, der ligger på HGI's område, om at brug sker på eget ansvar (Bo og Tove).
6. Pressedækning
Jazzarrangementet skal på hjemmesiden: Advokatens
(www.advokatensjazz.dk). Tekst og billeder sendes til Kaj.
7. Næste møde
22. august 2016, kl. 16.00.
NB bemærk tidspunktet!
8. Eventuelt
30.7.2013 / Tove
Kageliste til orientering
Lene 
Erik
Tove
John
Lasse
Bo
Ib
Kaj

New

Orleans

Jazzband

spiller

