
1987  Hou Motorbådklub 

Tyve motorbåde brød ud af Hou Bådelaug i 1987 og stiftede deres egen klub 

Hou Motorbådklub. De ønskede at sætte fokus på fællesture for hele familien.  

 

Den 3. juni 1987 afholdes der stiftende generalforsamling på restaurant ”Marsk 

Stig” på Villavej. Restauranten er i dag en del af Hou Maritime 

idrætsefterskole, og benyttes bl.a. til at undervise i duelighedsbevis og 

navigation. 

Efter generalforsamlingen var HOU MOTORBÅDKLUB en realitet. Klubbens 

formål var at sætte fokus på ”Tursejlads for hele familien og kammeratskab og 

fælles hygge”. Klubben skulle være åben for alle, uanset om man kom frem via 

motor eller sejl. 



For at signalere dette fællesskab på tværs af bådtyperne endnu kraftigere, 

besluttede man på klubbens generalforsamlingen den 13.11.1996, at klubben 

skulle skifte navn til ”HOU FRITIDSSEJLER KLUB”.  

Klubben startede i 1987 med 21 medlemmer, som betalte et årligt kontingent 

på 100 kr.  

Hou Motorbådklub var en meget aktiv klub, der allerede det første leveår 

gennemførte mange arrangementer, her kan nævnes: 

Astronomisk navigation – eller, hvad kan jeg bruge sekstanten til. 

Lysbilledforedrag fra den svenske skærgård. 

Lysbilledforedrag fra sejlads på de svenske kanaler. 

Natsejladstur med indlagte opgaver og navigering. 

Brombærtur til Tunø. 

Sprittur til Tyskland med DMU. 

Fælles fisketur til Nord Samsø. 

Filmaften på Parkvejens Skole om navigation og søsikkerhed. 

Fællesture til Juelsminde (pinsetur), Tunø og andre steder blandt andet en 

naturoplevelsestur til Æbelø, hvor der blev studeret sæler på Svanegrunden og 

udforsket dyreliv og blomsterflora på Æbelø. 

Klubben blev medlem af DANSK MOTORBÅDSUNION DMU, som også bød ind 

med arrangementer og tilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 1989 var der tilbud til medlemmerne som f. eks: 

Foredrag ved Niels Fischer i Limtræshallen, hvor han fortalte om bådens pleje 

og pasning. 

Besøg på LM Fabrikken i Lunderskov med rundvisning på fabrikken. 

Fællestur til ” Den Flydende Bådudstilling ” i Kolding. 

 

I 1990 arrangerede klubben 

Harmonikafest på Havnen 

Fælles motorbådstræf i Hou, med deltagere fra bl.a. Struer, Ry og Silkeborg 

med indlagt tur til Tunø 

Bustur til Ribe, Mandø og Tyskland 

 

 

I 1991 gik en af turene til Søværnets Operative Kommando SOK i Århus. 

I 1992 blev beslutningen truffet om at udvide havnen med VESTHAVNEN, som 

gav 30 bådpladser mere, så man nu kom op på 155 pladser. 



Generalforsamlingen besluttede en udmeldelse af Dansk Motorbådunion. 

Samme år forsøges et samarbejde med HOU BÅDELAUG, men de var ikke 

interesserede, hvis ikke der sker en decideret indmeldelse i bådelauget. Dette 

munder ud i en skriftlig afstemning i Motorbådklubben, hvor resultatet var et 

STORT flertal IMOD en indmeldelse i Hou Bådelaug. 

Den 24. juni 1992 – indvies den nye Vesthavn 

Og det blev også året hvor det første klubblad udkom. Det er lidt nemmere i 

dag med internet, hjemmeside og elektrisk post. 

I 1992 var der krise i DMU og i december 92 får det siddende 

forretningsudvalg et mistillidsvotum. Efterfølgende den 23. december 1992 

blev ”Danmarks Tursejlerforening” stiftet. 

I 1993 arrangerede klubben fastelavnsfest i Medborgerhuset med 

tøndeslagning for børn og voksne og fællesspisning om aftenen. 

Den 13. marts var der bustur til Tyskland med sejltur med æ Spritter fra 

Åbenrå til Langballigau og efterfølgende proviantering ved Otto Duborg. 

Der blev diskuteret klubhus på havnen med Århus Amt og Odder Kommune. 

Der blev arrangeret flere fællessejlture i løbet af sæsonen med 

harmonikamusik og fællesskab. 

I 1994 blev Havnegade 4 taget i brug med havnekontor og sejlerstue og 

andre faciliteter for lystsejlerne. Lokaler som Hou Motorbådklub kunne bruge 

som klublokaler. 

 

Privatfoto 2013 Havnegade 4 indrettes bl.a. til havnekontor og sejlerstue 

I marts måned gentog klubben succesen med en sejltur med æ Spritter fra 

Åbenrå til Langballigau. 



I 1995 blev Tysklandsturen en tradition og planlagt til den 9. marts. 

I november måned udsendes en interessemåling blandt havnens brugere vedr. 

anskaffelse af en havnekran. 

Privatfoto: Den gule kran  

I 1996 Blev året hvor havnen investerede i en havnekran. En lille gul 7 tons 

Coles-kran. Det er den på billedet med Per Floris båd hængende i stropperne. 

Brugermøderne med havnens bestyrelse bliver udvidet med en repræsentant 

fra havnens brugere, der i en forsøgsperiode kan sidde med som observatør, til 

havnebestyrelsens møder. 

Hou Motorbådklub går ind og investerer i en EUROPAJOLLE med tilhørende 

udstyr, som juniorafdelingen i Hou Bådelaug kan disponere over til 

undervisningsbrug pris Kr.8000,-. 

13.11.1996 bliver der på den ordinære generalforsamling vedtaget forslag om 

navneændring af klubben til: HOU FRITIDSSEJLER KLUB. Dette navn blev 



valgt for at signalere, at foreningen er for alle – uanset om fremdrivningsmidlet 

var dieselolie eller vind. 

I 1997 den 3. juni fejrede klubben sin 10års fødselsdag i Hou Medborgerhus 

med en gratis fest for klubbens medlemmer. 

I 1999 var de indledende debatter og høringer om en ny lystbådehavn startet. 

Havnens brugere bliver repræsenteret ved et fuldgyldigt medlem i 

havnebestyrelsen med stemmeret og ikke bare med observatørstatus. Og de 

første tanker og undersøgelser pågik med henblik på, at brugerne købte og 

overtog Hou Lystbådehavn. 

I 2000 var klubbens medlemstal på 58. 

I 2001 og 2002 blev der udarbejdet diverse oplæg til en brugerejet havn, og 

den 21.2. 2001 blev der afholdt et orienteringsmøde i Egmont hallen. 

Den 18.12. 2004 mønstrede klubben 57 medlemmer. 

I 2005 blev året hvor den nye lystbådehavn blev indviet og taget i brug med 

stor succes. Havnen er stadig i en positiv udvikling på trods af kriser og 

lavkonjunkturer. 

Hou Fritidssejlerklub havde nu 67 medlemmer. 

I 2006 kom der et forslag fra havnens side om, at de enkelte foreninger og 

klubber holder fælles standerhejsning med efterfølgende fest i HMI Hallen med 

det formål at ryste havnens brugere mere sammen på tværs af klubberne. 

Forslaget blev fra vores side nedstemt på generalforsamlingen den 2. 

november. 

I 2007 vores dygtige web-master, Per Ma-Ry Pedersen lavede en ny 

hjemmeside – www.houfritidssejler.dk – stedet hvor alle nyheder og 

orienterende stof kan læses. 

I 2008 arrangerede Palle Johansen et besøg ved SØVÆRNETS OPERATIVE 

KOMMANDO i Århus – en fin og interessant tur. 

I 2009 blev det første år med vores nye flotte stander. 

 

http://www.houfritidssejler.dk/


 

Havnen arrangerede det første maritime stumpemarked, som også ser ud til at 

blive en tradition. Klubben serverede kaffe og brød til arrangementet. 

Vinteren 2009 etablerede havnen et VAGTVÆRN, for at dæmme op for det 

stigende antal tyverier fra vores både. Bestyrelsen opfordrede flere til at 

deltage i ordningen, så det ikke altid var Tordenskjolds soldater, der måtte tage 

tjansen. Ordningen viste sig at have en rigtig god effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 2012 kunne klubben fejre 25års jubilæum, som blev markeret ved en stor 

fest i klubhuset på havnen den 2. juni, hvor 55 medlemmer deltog. Og dagen 

efter på selve jubilæumsdagen den 3. juni havde klubben en bod på havnen i f. 

m. Havnens dag, her blev der vist film, fortalt om klubbens aktiviteter og 

serviceret med øl og pølser. 

Klubben fik også udarbejdet en fin folder 1987-2012, som fortalte om klubbens 

aktiviteter, og som skulle ligge på havnekontoret for at tiltrække nye 

medlemmer. 

Klubbens medlemstal var på 80 medlemmer. 

 

Foto fra foreningens 25 års jubilæumsfest, hvor formand Per Floris byder velkommen 

Formanden Per Floris opfordrede medlemmerne til at støtte op om foreningens 

aktiviteter, men erkendte, at de sidste to sæsoner havde budt på meget dårligt 

sommervejr. 



Havnefogeder i klubbens historie  

 

Havnekontor, klubhus og terrasse  

I klubbens levetid har der været 7 havnefogeder i Hou lystbådehavn: 

1987 Ove Jensen 

1990 Hanne Jensen 

1994 Søren Sørensen 

 Poul Erik Hede 

 Henrik Brask 

2009 Palle Johansen 

2017 Anders Roed 

 



I 2018 fremgår det af foreningens Aktivitetskalender 

 

At følgende arrangementer har været afviklet: 

Den 23.2. Bowling i Bowl´n’ Fun Horsens 

Den 14.3.Fortælling om sejlads i Kroatien, krydret med levende billeder v/ 

Lizzie og Bent. 

Den 23.3. Hou Havn holder Fælles Standerhejsning kl. 17. på havnen.  

Den 18-21.5. Pinsetur til Juelsminde. 

Juni Havnens Dag. 

Den 9.9. Boat Crawl 

Den 5.10. Standerstrygning 

Den 23.11. Generalforsamling/julefrokost. 

 

 

Foreningens folder 

 

Foreningen har p.t. 34 medlemmer 

 

 

Kilder: 

Materiale fra Per Floris 

Arkivet 

Fra www.fritidssejler.dk 

Artiklen er skrevet/redigeret af Gunhild Hoe 
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