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Hou havn og by. 2019 

 

I foråret 2006 afholdt Odder Kommune et møde på Hou Skole, hvor der skulle vælges 

fire lokale repræsentanter til Hou Havneforum. Disse fire skulle, sammen med 

repræsentanter fra Byråd og forvaltning, lave rammerne for den forestående 

bebyggelse på Hou Havn.  

Efter udvælgelsen af de lokale deltagere foreslog journalist Hanne Hansen, at der blev 

taget skridt til oprettelse af en borgerforening. Igennem mange år havde der ikke 

været en sådan i byen, og hun mente, at der var god basis for at oprette en forening, 

der kunne være med til at samle kræfterne i byen.  



Der kom adskillige positive tilkendegivelser på Hannes forslag, det var derfor 

naturligt, at spørge forsamlingen om nogle havde lyst til at melde sig som 

initiativtager til en sådan forening. På trods af de mange positive tilkendegivelser var 

der kun tre borgere, der havde mod på at starte arbejdet hen mod oprettelsen af en 

forening. 

Ruth Munk, Dorte Wissendorff og Jon Jensen påtog sig opgaven med at forberede 

stiftelsen af en forening, og den 14. juni 2006 afholdt de det første møde.  

De kommende møder gik med at afstemme forventninger, med at opsøge modeller 

for, hvordan man havde båret sig ad andre steder, og med at diskutere behov og 

fremgangsmåde med forskellige Houborgere og repræsentanter for det lokale 

foreningsliv.  

 

En god start 

Den 26. marts 2007 blev Hou Fællesforum stiftet på en generalforsamling i Hou 

Hallen. Foreningens første bestyrelse bestod af: Formand Jon Jensen, næstformand 

Dorte Wissendorff, kasserer Ruth Munk, sekretær Bent Ravnsbo og 

bestyrelsesmedlem Allan Gammelgård. Som suppleanter valgtes: Per Fogh og Hanne 

Eriksen. 

Foreningen fik fra starten god vind i sejlene med mange medlemmer og god omtale i 

lokalområdet. Det lykkedes derfor hurtigt at få opstartet nogle relevante fokusgrupper 

med nogle spændende emner, som appellerede til Hou’s borgere. 

Foreningens arbejde foregår primært i fokusgrupper, sådanne grupper oprettes af 

bestyrelsen, når der opstår et behov for at sætte fokus på et emne, der har betydning 

for lokalområdet. Såfremt nogle ildsjæle melder sig, arbejder fokusgruppen herefter 

med emnet i et begrænset tidsrum alt afhængig af opgavens karakter.   

 

Hou Nordstrand. 2019 

 



Foreningens formål 

Planerne med foreningen har lige fra starten været at løse opgaver, som 

lokalsamfundet finder hensigtsmæssig at løse i fællesskab, herunder at komme med 

løsningsforslag, når der er behov for nye tiltag. Foreningen opgaver består desuden i 

at være talerør i forhold til 

Odder kommune, og i at 

give borgerne et overblik 

over de aktiviteter, der 

foregår i lokalområdet.   

 

 

 

 

Lystbådehavnen 

 

Uddrag af foreningens virke 

Hou Havn  

Kommunens planer for bebyggelse af Hou Havn var baggrunden for, at Hou 

Fællesforum opstod i 2007. Straks efter foreningens oprettelse blev der dannet en 

havnefokusgruppe, gruppen bestod i starten af 11 personer fra Hou og nærmeste 

omegn. Gennem årene har fokusgruppen arbejdet med forskellig intensitet, alt efter 

om det har været relevant i forhold til aktuelle planer fra kommunen. Ved indgangen 

til 2020 består gruppen stadig, men der har dog været en del udskiftninger gennem 

årene. Tre af gruppens medlemmer som har været med hele vejen, er for nylig blevet 

valgt til en følgegruppe der skal give gode råd til det byggekonsortium som har købt 

havneområdet. 

Gennem årene har havnefokusgruppen taget mange initiativer, det første var et 

særdeles velbesøgt borgermøde i Hou Hallen. Medlemmer af det daværende 

Havneforum 

fortalte de ca. 

300 

interesserede 

borgere om de 

daværende 

planer med 

masser af 

spørgsmål til 

følge. 

 

Havnepladsen. 

Før 2014 

 



Gruppens næste tiltag var et ideudviklingsmøde på Cafeen, her blev der udvist stor 

kreativitet fra deltagernes side, og arrangementet førte til udarbejdelsen af et 

idekatalog, som efterfølgende blev udleveret til borgmester og administration i Odder 

Kommune. Idekatalog til udvikling af Hou Havn var delt i følgende fire områder: 

Atmosfære, trafik/parkering, erhverv og bebyggelse. 

I efteråret 2013 præsenterede kommunen et forslag til helhedsplan for Hou Havn. 

Planen var lavet af det århusianske arkitektfirma med navnet Arkitema. 

Havnefokusgruppen deltog ivrigt i debatten om planen og mødtes med både 

arkitektfirmaet og repræsentanter fra kommunen for at præge udviklingen. Gruppen 

ønskede færre huse samt etablering af flere parkeringspladser, og vigtigst af alt at 

skabe en hyggelig havn, som vil være en magnet for tiltrækning af byens borgere 

såvel som turister fra nær og fjern.   

I foråret 2015 etablerede havnefokusgruppen et samarbejde med kommunens 

afdeling Vej og Park, her skabtes i fællesskab en hårdt tiltrængt forskønnelse af Hou 

Havn. Havnefokusgruppens bidrag bestod i gratis frivillig arbejdskraft i form af 

nedbrydning af et par skure, rydning af hækplanter samt planering og tilsåning af 

græsareal m.m. 

I Efteråret 2016 solgte kommunen arealet nord for færgehavnen, et område som 

tidligere indeholdt en fabrikshal, byens rensningsanlæg samt en parkeringsplads. 

Havnefokusgruppen blev aldrig rigtig involveret i dette projekt, men fik dog en 

orientering på et møde med kommunen og bygherren. Efterfølgende fik foreningen i 

fællesskab med naboerne dog flyttet lidt på nogle bygningers placering for ikke at 

spærre udsynet til havet for alle boligerne på Havnegade. Byggeriet på Klitrosevej 

startede i 2018 og forventes færdigt i 2020 med 14 luksusboliger. 

 

 

Byggeriet på Klitrosevej. 2019 

 



I 2019 kom der igen gang i planerne om at bygge på Rallejet og den gamle havn, da 

kommunen sendte området i udbud. To firmaer bød ind med hver deres projekt til 

bebyggelse af området, men på trods af Hou Fællesforums og mange lokale borgeres 

lyst til at se og kommentere disse forslag, besluttede kommunen sig for det ene 

forslag uden nogen form for borgerinddragelse. På et efterfølgende borgermøde i 

Egmont Hallen blev forslaget fremlagt, og på trods af den manglende 

borgerinddragelse fik projektet alligevel en overvejende positiv modtagelse hos 

størstedelen af de mere end 300 fremmødte.  

 

 

Borgermøde i Egmont Hallen om byggeriet på rallejet. 2019 

 

 

Planerne for rallejet. 2019 

 

 

I skrivende stund afventes, at der 

indkaldes til første møde i 

Følgegruppen for byggeriet, hvor 

Hou Fællesforum er repræsenteret 

ved Vagn Mørch Sørensen, Niels 

Sørensen og Jon Jensen.  



Kyststien 

 

 
 

Kyststien. 2018 

 

Kyststien blev indviet den 5. juni 2014, som resultat af partnerskab mellem mange 

forskellige interessenter herunder Høfdeholderne, Hou Fællesforum, Egmont 

Højskolen, Odder Museum, Odder Kommune samt andre med interesse i projektet.   

 

Kyststien indvies af forhenværende 

borgmester Elvin Hansen og miljøminister 

Kirsten Brosbøll den 5. juni 2014 

 

Partnerskabet skabte en farbar sti 

langs kysten med et fast underlag, så 

den kan bruges af kørestolsbrugere, 

og hvor man ikke får skoene fyldt 

med sand, når man spadserer langs 

stranden mellem Egmont Højskolen 

og havnen.   

Stiprojektet blev udbygget til et 

stisystem fra Hølken Camping til Hou 



Havn, hvorfra den snor sig igennem Hou by og videre i en bue omkring Havleddet, 

skoven og byen. Ved Havleddet kan man tage en afstikker til Gersdorffslund og 

Vandmosen. Stien er ca. 10-12 km lang og kan, ud over at være en dejlig motionstur, 

også opleves som en kulturel oplevelse. 

 

 

Kyststien efter storm og højvande i januar 2019 

 



I 2016 blev Kyststi-gruppen etableret i Fælles Forums regi, fordi stormens hærgen 

allerede i 2015 igen havde skyllet stien væk flere steder, og der skulle gøres noget. 

Kyststigruppen bestod af medlemmer fra Høfdeholderne og fra Fællesforums 

Kystfokusgruppe. Formand blev Dorte Wissendorff, næstformand Erik Hviid, kasserer 

Kirsten Bøgholm, Bente Haugaard, Ruth Munk. Kystgruppens formål er at arbejde for 

at sikre kysten og stien. Gruppen samlede kr. 100.000 ind og Kyststien blev udbedret 

i 2017, men stadigvæk ikke lavet, så den kunne modstå fremtidige efterårsstorme 

med ekstremt højvande. Den 2. januar 2019 skete det igen. Stormen og højvandet 

hærgede og Kyststien blev skyllet væk flere steder, og som om det ikke var nok, 

gentog historien sig 8 dage senere, men også denne gang blev skaderne heldigvis 

udbedret. 

 

Kyststien er kun delvis farbar. 2019 

Kyststigruppen, Egmont Højskolen og Odder Kommune gør i fællesskab et godt 

stykke arbejde for at holde stien farbar, men havets hærgen gør det svært, og nu 

sættes lid til, at kommunen med deres klimasikringsplaner kan skabe en mere rolig 

fremtid for kyststien fra Egmont til havnen.  

 



Hou Informationshæfte 

I efteråret 2012 udgav Hou Fællesforum et informationshæfte med titlen ”Hou – Med 

havet om bagbord”. I hæftet fortælles om de kræfter, der driver vores by, med stor 

vægt på alle de frivillige foreninger og de mange ildsjæle, som gør det muligt at opnå 

det høje aktivitetsniveau, som Hou er blevet kendt for. 

 

Der fortælles lidt om byens historie helt tilbage fra byens grundlægger Rasmus 

Andersen Færgemann, som bosatte sig i Hou i 1846. Områdets smukke natur indgår 

også som et væsentligt emne i fortællingen om byens fortræffeligheder.  

Byens havn kaldes i hæftet for byens hjerte, for at symbolisere den store betydning, 

som havnen gennem tiden har haft for byens udvikling. Tidligere var det udelukkende 

en erhvervshavn, mens der nu er både en trafikhavn med færgesejlads og en 

lystbådehavn med rige muligheder for maritime fritidsaktiviteter af mange forskellige 

slags. 

Infomationshæftet blev trykt i 4000 eksemplarer, til trods herfor blev det hurtigt 

”udsolgt”, hvilket formentlig skyldes et flot stykke arbejde af personerne bag hæftet 

anført af Jette Axelsen. 



Oplevhou 

Den 3. januar 2014 var opstartsdagen for hjemmesiden www.oplevhou.dk. Ved et 

arrangement i Hou Hallen markeredes starten på byens fælles hjemmeside, der var 

opstået som følge af et godt samarbejde mellem Hou Fællesforum og Hou 

Lokalhistoriske Arkiv. 

 

oplevhous forside den 30. januar 2020 

Næsten alle foreninger i Hou er repræsenteret på hjemmesiden, og alle butikker, 

håndværkere og institutioner, der ønsker at være synlige for potentielle kunder og 

brugere, kan være med mod at betale et beskedent vederlag. 

De første tanker gik på at lave en aktivitetskalender, som kunne give et overblik over 

alle de arrangementer, der afholdes i vores lokalområde. Gunhild Hoe foreslog, at der 

blev lavet en redaktion, som hver uge skulle fabrikere aktuelle nyheder, for at gøre 

hjemmesiden mere interessant at besøge. 

http://www.oplevhou.dk/


Disse gode ideer blev suppleret med, at byens foreninger, institutioner og firmaer 

kunne købe plads til deres hjemmesider via links. Derved var økonomien reddet og en 

interessant hjemmeside så derefter dagens lys. 

Redaktionen består af 7 – 9 redaktører samt en chefredaktør, der har det 

overordnede ansvar for at det hele kører efter planen. Fra hjemmesidens start ydede 

Ryan Moric en kæmpe indsats som chefredaktør med at få det hele i rette gænge. 

Efter fire år på posten blev han afløst af Jann Worm Pedersen, som med stort 

engagement stadig er styrmand for oplevhou. 

 

Velkomst til nye borgere i Hou og Omegn 

November 2015 oprettede Hou Fællesforum en velkomstgruppe med det formål at 

byde tilflyttere velkommen. Velkomstgruppen styres på fortrinlig måde af foreningens 

kasserer Jan Schartau, og består desuden af en gruppe frivillige borgere, som gerne 

vil gøre en indsats for at tilflyttere falder hurtigt til her i området. 

Kort tid efter indflytning besøges tilflytterne af et par repræsentanter for 

velkomstgruppen, som medbringer små gaver fra nogle af egnens 

forretningsdrivende. Foreningslivet bliver også præsenteret via diverse publikationer 

og eventuelle rabatordninger for tilflyttere.   

Under besøget bliver de nye 

borgere orienteret om, hvad 

der rører sig i lokalområdet, 

efterfulgt af en kort 

introduktion af 

hjemmesiden 

www.oplevhou.dk, som kan 

give et hurtigt overblik 

over, hvad området har at 

byde på.  

Mange tilflyttere har givet 

udtryk for deres glæde over 

at blive budt velkommen på 

denne måde. En velkomst 

der viser en 

imødekommenhed, som har 

givet mange tilflyttere mod 

på at involvere sig i det 

lokale foreningsliv og 

lignende.   

 

 

 

Forsiden af ’Velkomstpakken’ 

 

http://www.oplevhou.dk/


Udviklingsplan for Hou og Omegn 

Med henblik på at lave en udviklingsplan for Hou og Omegn indkaldte Hou 

Fællesforum til et såkaldt cafemøde på Egmont Højskolen den 25. september 2017. 

Der deltog ca. 120 interesserede borgere, som i løbet af aftenen udviste stort 

engagement og kreativitet, dette medførte at der kom masser af gode forslag, som 

foreningen kunne arbejde videre med.  

 

Dorte Wissendorff, Vagn Mørch Sørensen og Jon Jensen fra bestyrelsen påtog sig 

herefter at arbejde videre med at lave en udviklingsplan af de mange forslag. Alle 

forslag og informationer skulle samles og grupperes i relevante emner, der skulle 

skabes overskuelighed, og det hele skulle også gerne præsenteres på en indbydende 

og læsevenlig måde. Det var en stor opgave, som løb over næsten et helt år, inden 

udviklingsplanen var trykt og klar til omdeling. 

 

 



Udviklingsplanen blev omdelt til samtlige husstande i Hou og omegn, desuden blev 

den præsenteret for byråd og forvaltning i Odder Kommune. Planen medførte mange 

positive tilbagemeldinger og var dermed et godt skulderklap til foreningen i 

bestræbelserne på at fortsætte arbejdet til glæde for borgerne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingsplanen indgår nu 

som inspiration for 

foreningens arbejde, og nogle 

af tiltagene i planen er 

gennemført, mens andre er i 

støbeskeen, og atter andre 

har en lidt længere 

tidshorisont   

 

 



Hou præsenteres på film 

I januar måned 2019 blev Hou Fællesforum kontaktet af et reklamebureau, som 

ønskede at lave en Hou Film. Firmaet ville selv skaffe finansiering gennem lokale 

sponsorer, som til gengæld fik deres navn og logo vist til slut i filmen. Set fra Hou 

Fællesforums side var dette et særdeles godt tilbud, som foreningen hurtigt takkede 

ja til. En flot opbakning fra erhvervslivet betød at finansieringen hurtigt kom på plads,  

Forarbejdet til optagelsen blev overladt til Jan Schartau og Jon Jensen fra foreningens 

bestyrelse, som naturligvis ønskede at vise et så bredt udsnit som muligt af byens 

mange fortræffeligheder. I starten af maj blev filmen optaget på en fin forårsdag, og 

efter lidt supplerende optagelser nogle uger senere var filmen klar i sommeren 2019. 

 

 

Hou Hallen. 2019 

 

Lystbådehavnen. 2019 



 

Egmont Højskolen og Vandhalla. 2019 

 

Gersdorffslund. 2019 

Resultatet blev en meget vellykket film, der på en god måde præsenterer nutidens 

Hou. Filmen kan ses på oplevhou og diverse andre hjemmesider og desuden på 

Facebook og andre sociale medier. En film der er et godt aktiv i bestræbelserne på at 

profilere Hou som et attraktivt bosætningsområde. 

 

Hou Søpark 

På en spadseretur en forårsdag i 2017 blev Kirsten Moric lidt trist ved synet af den 

udtørrede sø med de mange visne plantedele, da hun gik tur ved Skolevænget. 

Tanker om en oprensning af søen og opstilling af bænke og borde, så man kunne 

sidde i hyggelige omgivelser og nyde sin eftermiddagskaffe, groede frem i hende. 



Efter hjemkomst blev disse tanker videregivet til hendes mand Ryan Moric, som kort 

tid efter indviede sine kollegaer i Hou Fællesforums bestyrelse i tankerne.    

I regi af Hou Fællesforum startede planlægningen herefter frem mod realisering af 

Hou Søpark. En flot projektbeskrivelse blev udarbejdet i samarbejde med arkitekt 

Mogens Stærk fra Søby, og projektet blev præsenteret for Odder Kommune, som ejer 

området, samt for naboer og andre interesserede. Hos kommunen og størstedelen af 

borgerne vakte planerne stor sympati, og med finansiering fra kommunen og 

Friluftsrådet gik ægteparret Moric samt Mogens Stærk og Torben Kromand i gang 

med arbejdet i vinteren 2019.   

 

 



 

 

Januar 2020 er søen oprenset, og en bro med en platform yderst på broen er klar. 

Stier er anlagt og flotte borde/bænkesæt er opstillet, klar til at blive taget i brug. 

Inden projektet er afsluttet, skal der opstilles 8 fitnessredskaber, og der skal 

anlægges en krolfbane. Der er lavet en tidsplan for at udbedre disse mangler, og den 

20. maj 2020 indvies Hou Søpark. 

Hou by er med dette projekt blevet beriget med en ekstra mulighed for at nyde den 

smukke natur i hyggelige omgivelser.   



Hou bliver atter til Hou 

Fra den spæde opstart i 1846 er byen altid blevet stavet Hou. På et tidspunkt i 

1950’erne eller 1960’erne er den officielle stavemåde dog blevet ændret til Hov. Der 

har været mange gisninger om grunden til denne ændring, men der er endnu ingen 

endelig forklaring på, hvorfor det skete.  

Det store flertal af byens borgere har aldrig accepteret stavemåden Hov, men er blot 

fortsat med at skrive Hou. På samme måde har Odder Kommune også i langt 

overvejende grad skrevet navnet med u, en undtagelse herfra er dog vejskiltene. På 

dette område har der været stor forvirring om stavemåden, hvor flertallet af skiltene 

blev stavet Hov.   

I efteråret 2018 fik Hou Fællesforum en henvendelse fra en Hou-borger, som foreslog 

at foreningen skulle forsøge at få den officielle stavemåde tilrettet til borgernes 

ønske. I Fællesforums bestyrelse var man klar over, at dette forsøg var gjort i midten 

af 1970èrne, hvor det ikke lykkedes på grund af modstand fra Stednavneudvalget. 

Hou Fællesforums bestyrelse syntes dog, at det var interessant at gøre et nyt forsøg. 

Ryan Moric påtog sig på Hou Fællesforums vegne at kontakte Odder Kommune, og 

efter skriverier og møder med kommunen besluttedes det, at der skulle laves en 

meningstilkendegivelse (uofficiel folkeafstemning) i forbindelse med EU-

parlamentsvalget i maj 2019.  

 

Hou var Hou allerede inden det blev officielt. 

2019 

 

Afstemningen blev en stor succes, 

som viste et overvældende stort 

ønske om en ændring af stavemåden. 

Næsten 900 borgere tilkendegav 

deres mening, hvoraf 94% ønskede 

navnet tilbage til den gamle 

stavemåde Hou. 

Denne klare tilkendegivelse 

overbeviste Odder Byråd om 

fornuften i at sende en ansøgning til Kulturministeriets Stednavneudvalg. Dette skete 

i sensommeren 2019, og ca. en måned senere kom der besked om, at borgernes 

ønske var efterkommet. Stor tilfredshed fra Hou’s borgere, som kunne konstatere, at 

næsten alle vejskilte var udskiftet inden udgangen af 2019.    

Fra initiativtagernes side vakte det stor forundring, at vores ønske om ændring af 

byens navn blev en stor historie i medierne. På dagen for afstemningen og senere, da 

afgørelsen kom, måtte Jon Jensen som formand for Hou Fællesforum stille op til 

adskillige interviews på både fjernsyn, radio og til aviser. Her kom Hou virkelig i 

mediernes søgelys og blev i den grad et samtaleemne rundt om i Danmark.   

 



 

Da borgmesteren kom for at 

skifte byskiltet ud, var det gamle 

pist væk! 26. november 2019 

 

 

 

Men heldigvis havde han det 

rigtige skilt med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nye opgaver venter  

Ovennævnte er de mest betydningsfulde udslag af Hou Fællesforums virke hidtil, men 

foreningen har også været involveret i mange andre tiltag, enten alene eller sammen 

med andre fra lokalområdet.  

Ifølge vores udviklingsplan er der masser af opgaver der venter, derfor er det vigtigt 

at så mange borgere er aktive i vore fokusgrupper. Der findes i 2020 fokusgrupper 

med følgende emner: Havn, Kyst/sti, trafik, grønne områder, velkommen til nye 

borgere og oplevhou. Der er desuden planen at oprette en bosætningsgruppe og en 

gruppe med grønt fokus.   

Hou Fællesforums bestyrelse består i 2020 af: Jon Jensen (formand), Dorte 

Wissendorff (næstformand), Jan Schartau (kasserer), Vagn Mørch Sørensen 

(sekretær), Henrik Thiesen (bestyrelsesmedlem) desuden som medarbejdende 

suppleanter: Eva Carlslund og Birger Laursen. 

 

 

2014 Hou Fællesforum bliver lokalråd for Hou og Omegn 

Siden kommunalreformen i 2007 er der i stort set alle kommuner i landet oprettet 

lokalråd, som en konsekvens af den store afstand mange mennesker føler til de lokale 

beslutningstagere. I Odder kommune er afstandene i kilometer ikke så store som i 

mange andre kommuner, måske derfor at tanken om at lave lokalråd først blev 

realiseret i 2014.  

Hou Fællesforum var, som tidligere omtalt, stiftet i 2007. Foreningen var med dens 

virke og struktur nærmest designet til at overtage rollen som lokalråd. Kommunens 

opfordring til at danne lokalråd blev derfor ganske naturligt taget op, og den 24. 

november 2014 blev det godkendt på en ekstraordinær generalforsamling, at Hou 

Fællesforums bestyrelse samtidig er Lokalråd for Hou og Omegn.   



På generalforsamlingen blev der foretaget nogle mindre ændringer i vedtægterne, 

således at disse matcher den nye funktion. En af ændringerne bestod i, at det blev 

gjort gratis at være medlem af foreningen, men at der indførtes begrebet registrerede 

medlemmer. 

Det daglige arbejde i foreningen berørtes primært af, at funktionen som lokalråd 

medførte en lidt lettere adgang til kommunen. Som tiden er gået, er denne adgang 

dog ikke forbedret så meget, som kommunens mange lokalråd havde forventninger 

om. Det er derfor med stor interesse, at lokalrådene ser frem til et planlagt 

samarbejde med kommunen i 2020, hvor der skal udarbejdes en 

Landdistriktsstrategi.  

Hvis en sådan skal leve op til lokalrådenes forventninger, vil det betyde, at lokalrådet 

bliver involveret på et tidligere tidspunkt, når der behandles sager af interesse for det 

enkelte lokalområde. Tidligere inddragelse vil formentlig give større indflydelse på 

beslutningerne, og forhåbentlig ofte give større tilfredshed med de trufne 

beslutninger. 

 

 

 

Skrevet af John Jensen. Januar 2020 

 

 

 

 

 

    


