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Det hele startede i 1994, da Driftscenteret ved Odder Kommune foretog en oprydning 
på sydstranden. Alle de ting, der ikke skulle blive liggende, blev mærket med gul 

spray maling – gamle joller, jernstativer og meget mere. Nu kom sindene i kog – 
nogle grundejere på Strandgade mente ikke, der skulle ryddes op, og andre syntes, 

det var en god ide. Enden på det hele blev, at en række brugere af sydstranden holdt 
et møde med lederen af Driftscenteret Ole Breum. Emnet var ”Hvad skal vi med 

sydstranden”. Per Floris fra Hou havde taget initiativ til mødet, og resultatet blev, at 
Odder Kommune foreslog, at interesserede i Hou skulle tage vare på pladsen. 

Der var ikke stemning for, at den eksisterende Fiskeriforening skulle tage sig af 
opgaven, fordi – som det blev sagt på mødet – ikke alle med joller var interesseret i 

at fiske. Måske ville de blot sejle en lille tur i båden med mutter og en kande kaffe og 

måske en lille øl. På arealet skulle der være plads til ophaling af både, et skur til 
vager og redskaber, borde, bænke og en opslagstavle. Der kom dog aldrig et skur, da 

der ikke kunne gives tilladelse til det.  
 

 
Som sagt så gjort. Den 17/1-1995 afholdtes stiftende 

generalforsamling for Hou Sydstrand Jollelaug. 
Vedtægterne blev godkendt, og til bestyrelse valgtes 

Leon B. Nielsen, Jens Dyngby og Svend Åge Nielsen. 
Og siden er det kun gået fremad.   

 
 

 
 



Her ser vi en dejlig aftenstemning med Søby Rev 
og Gylling Næs i horisonten. I de første tre år 

havde lauget foruden pladsen på Strandgade en 
lille skurvogn på havnen, hvor medlemmerne 

kunne mødes. Her diskuteredes hvordan 
stranden skulle holdes ren og tilgængelig – det 

var nemlig én betingelse for, at lauget kunne få 
”råderet” over arealet. Endvidere drøftedes 

hvilke arrangementer jollelauget skulle stå for. 
Det endte i første omgang med strandrensning 

samt én årlig sommerudflugt, der for øvrigt 
betales af ølkassen.  

 

 
Laugets skurvogn nr. 2 fra 2003 

 
Den 10. december 2006 blev Jollelaugets nye klubhus indviet. Huset var et af de 

nybyggede huse på lystbådehavnen – beliggende på den yderste spids af venstre 
mole. Da foreningen overtog lejemålet af huset, var det et råhus, som krævede 

mange arbejdstimer af medlemmerne. Apteringen bestod af isolering af vægge og loft 
og beklædning af disse. Gulvet var et råt cementgulv, og det blev belagt med fliser. 

Skabe, køleskab og varmekilde blev installeret. Da al arbejdskraft var frivillig, kunne 
udgiften holdes nede på ca. kr. 26.000,-. Senere blev pladsen udenfor belagt med 

cementsten. 

Huset, der er laugets hus nr. 4, er lejet af Hou Lystbådehavn, og den årlige leje var i 
2018 kr. 16.000,-. Lys og varme betales af klubbens ølkasse. Mange af medlemmerne 

påstår, at de har danmarks bedste udsigt, for de kan se både den nye og den gamle 
havn fra ”Skuret”, som klubhuset hedder i daglig tale – og ja det er rigtigt, udsigten 

er dejlig.    
 



 

 
Tre medlemmer hygger sig udenfor klubhuset 

 

Nå – for at vende tilbage til indvielsen. Der var mødt 50 gæster op, og de blev 
beværtet med æbleskiver, pølser og drikkevarer i Hou Bådelaugs store klubhus. 

Naturligvis blev alle de frivillige hjælpere hyldet denne dag. 
Hou Sydstrand Jollelaugs formand er her i 2019 Egon Richardy, kasserer er Niels 

Zacher Nielsen, og Steff Rimmen er sekretær. William Holstein-Rathlou er 
husformand, og det er ham, der står for at arrangere den årlige udflugt, hvor der altid 

er et kulturelt indslag. Der har været mange dejlige ture til bl.a. Tunø, Samsø, 
Endelave, Horsens, Århus m.v. 

 
 

Jollelauget har 150 medlemmer, og der 
optages p.t. ikke flere medlemmer. 

Som noget ganske specielt og meget 

socialt kan enker blive ved med at være 
gratis medlemmer, selv om båden 

sælges. De inviteres også stadig med til 
de årlige arrangementer. Yrsa Nielsen, 

som er enke efter foreningens første 
formand Leon Nielsen, er for øvrigt 

udnævnt til æresmedlem af Hou 
Sydstrand Jollelaug. Medlemskabet 

koster kr. kr. 250,- årligt.  
 

Også strandjægerne holder til på strandarealet  

 



På hverdage mødes en del af medlemmerne i klubhuset i tidsrummet kl. 11 – kl 13. 
Her drøftes mange af dagligdagens store og små problemer, så man kan sige, at Hou 

Sydstrand Jollelaug virkelig udfylder sin plads som en slags kulturinstitution i byen. 
Det sociale betyder rigtig meget i jollelauget, og udover den omtalte udflugt 

arrangeres julefrokost, pølsedag, æbleskivedag, havnens dag, gløgg og 
generalforsamling. Dertil kommer at medlemmer, når de har fødselsdage og 

mærkedage ofte arrangerer noget for de øvrige medlemmer.  
 

Palle Jensen (tidligere forstander på 
HMI) besøgte jollelauget for at lave et 

interviewe for nogle år siden, og han 
fortæller: ” Jeg var så heldig at støde 

ind i èt af de årlige arrangementer, 
som er en tradition i jollelauget. Det 

var den ”store pølsedag”, og alle var 

inviteret ved et opslag på 
opslagstavlen. Der var 20-25 

medlemmer til stede, og mange havde 
haft opgaver. Vi fik blandt andet 

verdens bedste varme kartoffelsalat. 
Det ved jeg, for den smagte 

fuldstændig magen til den, min mor 
lavede i Harboøre, da jeg var dreng i 

50`erne. Det var virkelig nostalgi for mig.” Billedet er for øvrigt fra dette 
arrangement. 

 
Palle fortæller videre: ”En gang gik det helt galt for Johannes og Tommy, som stod 

for æbleskive arrangementet. De glemte simpelthen æbleskiverne i ovnen, så de 
lignede trækul, da de tog dem ud. Gode råd var dyre…der var kun èt at gøre, nemlig 

op i Brugsen og købe nye for derved at redde æren. MEN der var udsolgt af 

æbleskiver i Brugsen, de have selv købt restlageret. Herefter måtte Johannes og 
Tommy gå den tunge gang tilbage til Skuret med fastelavnsboller. Gløgg og 

fastelavnsboller faldt ikke ligefrem i medlemmernes smag, så de bliver mobbet 
endnu”.   

  
Man forstår godt, at ingen melder sig ud af jollelauget. Mange af arrangementerne er 

for husstanden, så konerne deltager også ofte. Det er dejligt, at der findes sådan et 
sted i vores lille by, og at der er folk, der vil stå for de forskellige sammenkomster. 

             
       
 

 

 

 

 

 

Kilder 

• Billeder lånt af William Holstein- Rathlou og Gunhild Hoe 

• Tekst fra Steffen Rossov og William Holstein-Rathlou 

• Hou – en by på kanten af Gunhild Hoe og Palle Jensen  
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