
1976  Hou Bådelaug 

 
Hou Bådelaug blev stiftet den 27. september 1976 på en stiftende 

generalforsamling på Hotel La Costa i Hou, hvor ca. 150 interesserede var 
mødt op. Bådelauget fik ”vind i sejlene” lige fra starten, idet 81 medlemmer 

straks meldte sig ind, og der var udsigt til mange flere. 
 

 
Luftfoto Hou Havn 1965 

 

Stiftelsen af Hou Bådelaug var en helt naturlig udvikling af havnen, da den 
generelle interesse for sejlsport i Danmark var stigende og antallet af lystbåde 

(motorbåde og sejlbåde) eksploderede i 70erne. Ventelisterne var lange rundt 

omkring i landet for at få en bådplads. En af Hou Bådelaugs første og største 
udfordringer var, at få politikerne i tale og få indflydelse på anlæggelsen af den 

kommende lystbådehavn i Hou. Politikerne (Odder Byråd og Århus Amt) og 
Hou Havns bestyrelse havde i årevis diskuteret, hvor den kommende 

lystbådehavn skulle ligge, og hvor stor den skulle være. Politikernes ambitioner 
var store, amtsrådspolitikerne talte om 600 bådepladser og 900 

parkeringspladser. I 1975 blev det dog efter megen modstand fra bl.a. Hou og 
Omegns Beboerforening reduceret til 200 pladser. Lystbådehavnen ville 

politikerne anlægge syd for den eksisterende havn, og der skulle ske en massiv 
opfyldning ved Strandgade til parkeringspladser og vinteropbevaring for 

bådene. Den store udfordring i den lille by og den lille havn var bilerne til og 
fra færgehavnen og lystbådehavnen, det gjaldt såvel trafiktætheden, som 

parkeringsforholdene. For bådejerne var vinteropbevaring på land det helt 
store problem dengang som nu. Dengang sagde man, at der skulle være lige 



så meget bagland, som havnen fyldte. 

Den første bestyrelse i Hou Bådelaug 
 

Formand Flemming Roger Kristensen, Erik Sjørvad, Ejner Nygaard, Torben 
Hanberg, Jørgen Ehrhorn. 

 
I Hou Bådelaugs formålsparagraffer stod der også, at det var foreningens 

formål at fremme interessen for søsporten ved Hou Havn og varetage 
fællesinteresserne for sejl- og motorsejlerne og styrke dette ved bl.a. 

medlemskab af Dansk Sejlerunion. 
Medlemskontingentet var 10 kr. pr. md. 

 
Hou Bådelaugs logo og klubflag 

 

Bådelaugets bestyrelse nedsatte hurtigt et havneudvalg, som i december 1978 

søgte at få et seriøst samarbejde med Odder Kommune om den nye 
kommende lystbådehavn. Odder Kommune og Hou Bådelaug havde samme 

syn på planerne om en lystbådehavn i Hou og den var ikke sammenfaldende 
med Hou Havns bestyrelse med amtsrådsmedlem Max Johansen i spidsen, som 

gik ind for en lystbådehavn til 600 bådepladser og 900 parkeringspladser. I en 
artikel i Århus Stiftstidende 19. december 1978 kan man læse at Hou 

Bådelaugs havneudvalg, der havde arkitekt Frits Jørgensen Skytte, Odder, som 
formand, motiverede i en pressemeddelelse bådelaugets ønsker således: 

Ungdommen har i en årrække haft urimelige forhold for udøvelse af jolle-, 
kano-, kajaksport, og de øvrige sejlsportsfolk har været henvist til at ligge for 

åben kyst. Havneudvalget havde udarbejdet og medsendt et forslag, der 
tilgodeså alle søsportens udøvere. 



 

Her er Hou Bådelaugs skiteforslag til en ny lystbådehavn i Hou i 1978, hvor 

beliggenheden på Strandgade var i forbindelse med det gamle stadion. 
Havneudvalget ville i samarbejde med Odder Kommune forsøge at få dette 

projekt gennemført, men det skulle vise sig at være skønne spildte kræfter. 
Den nye lystbådehavn blev sat i bero med den begrundelse, at der var alt for 

mange protester fra bl.a. beboerne på Strandgade og Hou og Omegns 
Beboerforening. Men pludselig over natten fik de få både, der lå for svaj på 

dette tidspunkt, havneplads inde i den gamle havn det efterfølgende år på 
lejebasis. 
 

Medlemsaktiviteter for både børn og voksne 

Onsdagssejladser 

Som medlem af Hou Bådelaug, kunne man deltage i onsdagssejladserne, som 

er og var en traditionel kapsejlads i medlemmernes egne både, og som bliver 
afviklet hver onsdag sommeren igennem med efterfølgende hygge og samvær i 

klubhuset. Der anvendes specielle handikapregler, der tager hensyn til mindre 
erfarne kapsejlere, så alle kan være med. Og hvis man ikke selv har en båd, 

kan man evt. gaste på en af de andre både. For den uerfarne sejler er det en 
rigtig god måde at lære sin båd at kende på og blive fortrolig med kapsejlads 

regler, båd, vand og vind. Sejladsen foregår rundt om Rønnen med start- og 
mållinje placeret lige ud for Hou Havn meget tilskuervenligt, som giver en fin 

mulighed for at følge sejladsen fra land. 

Det første år deltog 8 både – og i 1983 kom antallet op på 14 både. 

 



 
På vej i mål 

 

 
Bådene på vej ud af havnen for at deltage i onsdagssejladsen. 

 



Optimistsejlerne 

 

 
Foto fra Hou Havn 2013- optimisterne gør klar 

 

I løbet af et par år kom der gang i en juniorafdeling, som dyrkede sejlsport i de 
små optimistjoller. Allerede fra starten blev vandet sejlet tyndt ud for Hou 

Havn i 10 små optimistjoller. Voksne frivillige fra klubben underviste børn og 
unge og tilså og vedligeholdt udstyret. 

  
Fællesskab og socialt samvær 
 

betyder rigtig meget for en klub, og det var der masser af i Hou Bådelaug. Der 
var altid stor tilslutning til klubbens arrangementer. Ud over fællesskabet hver 

onsdag i klubhuset efter onsdagssejladsen kan nævnes: 
 

Standerhejsning 

Pinsetur 
Sct. Hans 

Efterårstur 

Klubmesterskaber 
Standerstrygning og fest 

Senere er der kommet andre aktiviteter til som Fastelavsfest, Julefest og en 
Bowlingklub. 

 
Kapsejladser 

 
Deltagelse i kapsejladser er også en del af klublivet og i 80erne 

var der mange både fra Hou Bådelaug der deltog i: 



 

Fyn rundt – det var dengang der var tilmeldt 1000 både 
Samsø rundt fra Ebeltoft 

Tunø rundt fra Hou 
Tunø rundt fra Norsminde 

Endelave rundt fra Horsens Havn 
De tre broer – Århus bugt 

Sjælland Rundt 
 

Og der er da også vundet en del pokaler hjem til klubben igennem årene. 
 

Hou Bådelaug fik klubhus fra den ene dag til den anden 
 

En forening har brug for et samlingssted, et sted hvor medlemmerne kan 
mødes efter sejladserne og evaluere sejladsen, snakke og hygge. I de første 4-

5 år lånte klubben Gern Møbelfabriks lille sommerhus Bongo, som lå helt ideel 

lige bag møbelfabrikken helt ned til stranden. Her blev der ofte grillet pølser og 
hygget. Foto Bongo 1976 

 

 

Men i 1982 sket der noget uventet …. 
 

Hou Bådelaug fik et klubhus kvit og frit fra den ene dag til den anden. Klubben 
håbede, at det måtte blive stående. Alle tilladelser var nemlig ikke i hus. 



 

 

Tilbuddet kom fra Kaløvig Bådelaug den 17. oktober 1982. Betingelsen var at 

klubhuset skulle være fjernet senest den 7. november. ”Vi tog chancen”: sagde 
formand Karsten Strauss på vegne af de 135 medlemmer i Hou Bådelaug. 

Frivillige fra bådelauget påtog sig at save huset over i 4 dele, og derefter blev 

det transporteret på en blokvogn til Hou. Huset blev placeret på sokkelsten ude 
på havnen tæt ved det gamle færgeleje. ”Vi må erkende”: fortsatte Karsten 

Strauss, ”at vi har haft meget kort tid til at forhandle med myndighederne, 
men indtil videre, har vi mødt stor forståelse fra Hou Havns bestyrelse. 

Formaliteterne er endnu ikke i orden, men vi regner da med, at huset kan få 
lov til at blive stående”. I ansøgningen til Amtet havde klubben lagt vægt på, 

at klubhuset og klubhusets toiletter også kunne bruges af gæstesejlere. Amtet 
skulle nemlig kort tid efter i gang med at udbygge lystbådehavnen med 

yderligere 45 pladser og ligeledes etablerer flere pladser inde i den gamle 
havn, hvor der derefter ville være plads til i alt 80 både. 

Hou Bådelaug fungerede alene som en klub for fritidssejlere (både med sejl og 
motor). Alt hvad der har med administration af havnepladserne at gøre, var 

overladt til amtet. Amtets venteliste på bådepladser i Hou lød på dette 



tidspunkt på 52 stk. 

 
Mange mennesker havde fulgt flytningen af klubhuset med stor spænding – det 

var ikke hver dag, at et hus af den størrelse blev savet over i 4 dele, flyttet 35 
km på blokvogn og samlet igen. 

Det var noget, der blev snakket meget om dengang og som mange stadig 
husker. I 1983 indviede klubben det 90 kvm. store klubhus med både toiletter 

og køkken. Huset står der stadig. 
  

 
Ved indvielsen i 1983 

 
 

Klubhuset har dannet ramme om mange begivenheder i Hou Bådelaugs 
historie og er et godt bevis på, hvad det betyder for en klub at have sit eget 

klubhus – ja det er alt afgørende for fællesskabet og klubbens fremtid. 
 

Hygge og fællesskab er et bærende element i Hou Bådelaug. Her følger et par 
fotos fra klubhuset. 

 
 

 

 



 



 

Udviklingen fortsætter på havnen i 1981 og 1983 

 

 
Postkort fra 1989 – luftfoto af Hou Havn 

 

I 1981 blev færgehavnen indviet og Tunøfærgen og Samsøfærgen flyttede ud 
af den gamle havn. Den 20. maj 1983 indviede man udvidelsen af 

lystbådehavnen med 40 pladser. Efter udvidelsen af lystbådehavnen forlød det 



at ventelisten var væk. Hvilket bådelaugets nye formand Ryan Kristensen 

kunne bekræfte. Alle på amtets venteliste havde fået en plads i den nye havn, 
og man kunne nu starte på en ny venteliste, men hvem, der skulle stå for den, 

var uvist på dette tidspunkt. 
 

Lystbådehavnen havde nu plads til ca. 115 enheder og et antal joller 
 

Den 28. juli 1983 kan man så læse i avisen at havnefoged Ove Jensen havde 
åbnet en ny venteliste, og den var overtegnet i løbet af to dage. Der var 

fastsat et loft på ventelisten på 30 personer, og der skulle indbetales et 
indskud på kr. 200 for at stå på listen. 

 
 

Duelighedsbevis / praktisk og teoretisk undervisning 
 

Det er stadigvæk den dag i dag ikke lovpligtigt for fritidssejlere at skulle have 

et duelighedsbevis. Det er kun bådejere af små hurtiggående speedbåde, der 
er påtvunget et speedbådskørekort. 

Men det er noget klubben altid har gjort meget for at tilskynde sine 
medlemmer til. I starten kunne man gå til undervisning på aftenskole i Odder 

eller Århus. Senere på Hou Maritime Efterskole på Villavej. 
Respekten for havet og sikkerheden til søs vil altid blive prioriteret højt i en 

sejlerklub. 
 

 
Bådelaug vil købe hel havn 

 
Den 25. juni 1984 stod det i avisen at Hou Bådelaug ville strække sig vidt for 

at få nogle flere bådepladser. Bådelauget havde tilbudt at købe hele den gamle 
havn af amtet, men amtet sagde nej. Begrundelsen var at amtet havde 

forpligtet sig til at have et nødfærgeleje til Samsøfærgen i den gamle havn. 

Bådelauget havde også tilbudt at betale for en forlængelse af den nye bro, 
men også her sagde amtet nej med den begrundelse, at de var i tvivl om, at 

læmolen var lang nok til at dække en forlængelse af broen. Og amtet ville ikke 
risikere at skulle betale for skader på bådene. 

 
At der var mangel på bådepladser kunne alle se, fordi der lå rigtig mange både 

for svaj og ventelisten var fuld. 
 

Den sidste udvidelse af lysbådehavnen 
 

I december 1986 kom det frem i medierne, at det kunne blive de kommende 
lystbådeejere, der kom til at betale hovedparten af lystbådehavnens planlagte 

udbygning med 131 nye pladser i Hou. Formanden for Hou Bådelaug Grethe 
Nielsen syntes, at det forslag politikerne nu skulle forhandle om, var alt for 

uoverskueligt og tilføjede, at hvis det er havnens brugere, der skal betale, så 

kunne hun godt tænke sig, at de fik medindflydelse. 
 

De følgende måneder gik bølgerne højt. Der blev forhandlet om 



strandarealerne ved Strandgade med lodsejerne. Der blev diskuteret 

vinteropbevaring af både ude ved varmeværket. Poul Erik Fink, Egmont 
Højskolen udtrykte det således. De private betaler, det offentlige bestemmer. 

Sådan kører ingen anden havn i Danmark og det må der laves om på. 
 

Igen skulle borgerne i Hou opleve en mur af mistillid fra politikerne. På et 
borgermøde den 7. april 1987 kom det frem, at udvidelsen af havnen ville 

koste fem mill. kr., som skulle betales af brugerne. Den fremviste finansiering 
blev kritiseret af forsamlingen, prisen blev fundet alt for høj, politikerne havde 

ikke ulejliget sig med at finde et alternativ, men blot taget det første det 
bedste. Og et stort hotelprojekt på Rallejet blev præsenteret og ja fint nok, 

men hvor skulle bilerne parkere, og hvor skulle vinteropbevaringen til bådene 
være – det kunne de ikke svare på. Der kom dog det ud af mødet, at 

bådelauget fik 3 personer med i en rådgivende gruppe under udbygningen. 
 

Hou Bådelaug deles op i to klubber 

 
Den 1. juni 1987 bryder 20 motorsejlere ud af Hou Bådelaug for at starte 

deres egen klub, som kom til at hedde Hou Fritidssejler Klub. Og begrundelsen 
for at bryde med Hou Bådelaug var, at de ønskede en bådklub for hele 

familien. 
 

 
 

 
 

Kvinderne tager kampen op med mændene i ”Joy” en maxi 77 
 

Formanden Grethe Nielsen tog initiativet til at starte en ”kone” båd, der 
konkurrerede på lige fod med mændene til onsdagssejladserne i klubben. Det 

blev en stor succes, som blev fulgt op at flere deltagelser i udenbys 

kapsejladser bl.a. Fyn Rundt i 1987, hvor ”Joy” var en ud af tre rene pigebåde 
imellem de ca. 1100 både. ”Joy” fik en flot 3. plads i sin klasse. En stor triumf 

for de tre piger, som her glade ankommer til Hou Havn efter en hård tur 
kapsejladsen Fyn Rundt. 

 



Privatfoto 1987: Gunhild Hoe, skipper Grethe Nielsen. Lisbeth Møller, Karen Andersen, Margit 

Jensen 
 

 
30 nye bådpladser revet væk 

 
I 1992 blev lystbådehavnen udvidet med 30 pladser og de blev revet væk. 

Havnefoged Hanne Jensen udtalte til pressen, at hun kunne have solgt 150 

pladser i løbet af en uge, og der står stadigvæk 30 på ventelisten. 
Udvidelsen af Hou lystbådehavn betød, at der nu vil være plads til 150 både, 

men det var langt fra de 250 pladser, som der var lagt op til i Lokalplanen fra 
1979. 



 
Foto 1992 luftfoto Hou Havn 

 

Hou Havn og Hou Lystbådehavn går hver til sit 
 

Et kærlighedsløst ægteskab mellem to ulige parter, og derfor endte det med en 
skilsmisse i 2005, hvor Hou Lystbådehavn blev en selvstændig havn. Folkene i 

Hou Bådelaug var drivkræften bag denne skilsmisse. I 2002 blev Hou 
Lystbådehavn stiftet. 
 

 



Luftfoto Hou Havn 2005 

Hou Bådelaug 2018 

 
Formand Kim Bøndergaard oplyser, at Hou Bådelaug har ca. 120 medlemmer 

og de betaler et årligt kontingent på kr. 600. 
 

På Hou Bådelaugs hjemmeside kan man læse om deres aktiviteter og 
foreningens formål. 

 
Foreningens formål er 

-at fremme interessen for søsport ved Hou Havn 
-at varetage fællesinteresser for sejl- og motorbådssejlerne, herunder tilstræbe 

medindflydelse på relevante myndigheders beslutninger om havnen. 
-at arrangere kapsejladser, navigations- og sejlkurser samt klubsejladser for 

såvel sejlbåde som motorbåde 

-at virke for juniorsejladser. At være samlingssted for sejlsports interesserede. 
 

Aktiviteter og tilbud til medlemmerne 
 

Hou Bådelaugs Sejlerskole 
 

Sejlerskolen i Hou Bådelaug er et kursus i praktisk sejlads, som forløber over 
to sæsoner. Kurset er åbent for alle voksne, uanset om de har en fortid som 

jollesejler, allerede har egen båd eller aldrig har sat foden på en båd. 
Har du modet, drømmen og tiden til en dag om ugen i 2x12 uger at prøve 

kræfter med sejlerlivet, så vil vores meget sejl-erfarne instruktører, skridt for 
skridt give dig viden, erfaring og selvtillid, så du efter forløbet vil kunne påtage 

dig skipper rollen og på forsvarlig vis føre en sejlbåd. 
HB sejlerskole følger Dansk Sejlunions to årige forløb i praktisk sejlads. 

HB ejer som klub kun 1 båd (J80), og undervisningen vil derfor for en stor dels 

vedkommende foregå i instruktørernes egne både. Vi sejler med 3 elever pr. 
instruktør 

Prisen for en sæson er 1200,- kr. Hertil kommer klubmedlemskab samt måske 
et mindre beløb til undervisningsmateriale. 

 
Jollesejlads aldersgruppe 7-15 år 
 

Der er træning hver mandag kl. 17-19, hvor vi starter med skippermøde kl. 17 
og slutter med fælles aftensmad kl. 19.15 

Klubmedlemskab for juniorer er 300 kr. og deltagelse i jollesejlads koster 400 
kr. for hele sæsonen. 

I Hou Bådelaug lægger vi vægt på at give sejlerne en god og frem for alt tryg 
oplevelse på vandet. Vi har fokus på sejlerglæden og øver de unges 

færdigheder på et niveau, der passer til den enkelte, så de får selvværd og 
tryghed til selv at færdes til søs. 

Jolleafdelingen træner efter Dansk Sejlunions koncept "Diplomsejlerskolen" og 

sejlerne har mulighed for at slutte sæsonen med et diplom. 
Vi råder over 4 bådtyper: 9 stk. optimistjoller, 3 stk. TERA RS (2009), 3 stk. 

BIC-joller (2008) samt 2 stk. FEVA-joller. Vi har også 2 følgebåde, som altid er 



på vandet, når sejlerne er ude. 

Som forældre til en jollesejler, skal man regne med at hjælpe lidt til: 
Jollerne skal rigges til og sættes i vandet og efter endt sejlads modtages ved 

broen, hales op af vandet og rigges af. Følgebåden skal også bemandes - én 
instruktør kan ikke sejle båden, instruere og hjælpe/samle en sejler op på 

samme tid, så der er brug for en skipper og måske et par gaster til hver af 
bådene. Det er sjovt og samtidig en mulighed for at se sit barn sejle. 

Der er også brug for lidt hjælp i køkkenet. 
 

Windsurfing 
 

Windsurfing i HB windsurfing er et tilbud til dig, der er over 12 år, som gerne 
nemt og sikkert vil i gang med windsurfing eller for dig, som er øvet og gerne 

vil træne og have det sjovt i fællesskab med andre. Det kan også være, at du 
har surfet for mange år siden og gerne vil i gang igen. 

 

 

 
Det er et krav, at du kan svømme, og at du selv sørger for surf-beklædning, 

som består af en våddragt, vådsko og en svømmevest, som er obligatorisk. 
Du skal også være medlem af Hou Bådelaug. Fra 2018 er kontingentet for 

medlemsskab i Hou Bådelaug 600 kr. årligt for seniorer og 300 kr. årligt for 
juniorer (12-20 år). Dertil kommer et aktivitetsgebyr (brug af udstyr og 

undervisning) på 500 kr. årligt for seniorer og 300 kr. årligt for juniorer. 
Hver torsdag fra 17.00 til ca. 19.00 er der træning ved molen vest for 

lystbådehavnen i sommerhalvåret fra maj til midt oktober. 
 



 

 
Matchrace 

 

 

 
Det hidtidige Hou Matchrace Center HMC besluttede i foråret 2014 at fusionere 

med Hou Bådelaug. Aktiviteterne og samarbejdet med Egmont Højskolens 
Søsportcenter og Hou Maritime Idrætsefterskole HMI fortsætter uændret. De 

tre organisationer og institutioner råder tilsammen over fem 
konkurrencedygtige J80 sejlbåde, som bl.a. bruges til matchrace. Træningen 

foregår mandag aften fra kl. 18 - fra april til september. 
Ønsker man at deltage i matchrace, er det en forudsætning, at man er medlem 

af Hou Bådelaug (kontingentet er kr. 500 pr. år) desuden kræves et særligt 

matchracekontingent på kr. 500 pr. år. 
 

 
 

 
  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kilder: 
Avisudklip 

Arkivalier fra Kurt Christensen 
Hou Bådelaugs hjemmeside 

Hou Lokalhistoriske Arkiv 

Billeder Bente Schou, private fotos, fra Hou Bådelaug 
Artiklen er skrevet af Gunhild Hoe 

 
 


