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Historien om en lykkelig 

”skilsmisse” på Hou Havn 

- men inden skulle folkene bag den nye lystbådehavn så grueligt meget igennem. 

 
Luftfoto Hou Lystbådehavn 2005 

Trafikhavnen blev adskilt fra lystbådehavnen 

Fra 1997 og frem til havneindvielsen i 2005 skete der noget epokegørende 

omkring Hou Havn. Initiativet til, at der skulle ske noget, som blev til en 

adskillelse af trafikhavnen og lystbådehavnen, kom fra Hou Bådelaug. Her var 

der 2 pionerer, som virkelig tog sagen i egen hånd, og arbejdede med stor 

ildhu, tålmodighed og entusiasme for at føre disse tanker ud i livet. Disse 2 

ildsjæle er: 



      
    Foto 2015: Kurt Christensen               Foto 2015: Poul Erik Petersen 

 

Et godt referat er alfa og omega 

Da ideen opstod, sad Kurt Christensen i bestyrelsen for Hou Bådelaug, mens 

Poul Erik Petersen var med i kapsejladsudvalget. I 1998 blev Poul Erik formand 

for bestyrelsen i Hou Bådelaug, mens Kurt Christensen fortsat var 

bestyrelsesmedlem og sekretær. Poul Erik udtrykker, at for ham var det vigtigt 

at have en god sekretær, og Kurt kunne virkelig tage referater. Ikke mindst når 

det drejede sig om forhandlinger med kommunen og det daværende amt, så 

blev der ofte brug for Kurts referater. Kurt sørgede nemlig for, at samtlige 

mødedeltagere underskrev referatet, således at de ikke kunne ”løbe fra”, hvad 

der var blevet vedtaget. Det kom virkelig lystbådehavnen til stor glæde 

gennem hele skabelsesprocessen. 

Gammel og nedslidt havn 

Jeg spurgte dem begge, hvad anstødsstenen til det projekt, som de kastede 

sig over, var. De svarede begge, at Hou Havn virkelig var nedslidt, og at der 

blev betalt en alt for høj havneleje i forhold til andre havne, som Hou kunne 

sammenligne sig med. Hou Havn havde en speciel ”ejerkonstruktion” på dette 

tidspunkt, idet havnen var en amtskommunal havn, hvor Århus amt ejede tre 

fjerdele af havnen og Odder Kommune en fjerdedel. Poul Erik siger: ”På ét eller 

andet sted var det lejernes pengepung, der gjorde udslaget, hvorfor skulle vi 

betale mere end andre for en nedslidt havn?” 

 



Brugerrepræsentant med observatørstatus 

Kurt fortæller, at gennembruddet kom i frustration over bestyrelsen for den 

fælles kommunale havn. Brugerne af havnen fik i 1996 lov til at have en 

brugerrepræsentant med observatørstatus i den fælleskommunale 

havnebestyrelse, men intet hjalp. Havnebestyrelsen ”regerede” simpelthen hen 

over hovedet på denne brugerrepræsentant og dermed brugerne. 

Brugerrepræsentanten kunne, i sagens natur, ikke bestemme noget og havde 

ikke stemmeret, men den fælles kommunale bestyrelse havde ikke noget godt 

samarbejde med observatøren og lyttede ikke til vedkommende. 

Havnebestyrelsen skiftede simpelthen denne repræsentant ud, hver gang 

pågældende var kritisk. I 1996 blev det for meget for Hou Bådelaug, da Ruben 

Andersen, den daværende brugerrepræsentant fik at vide, at han ikke 

behøvede at komme igen. 

Fælles økonomi 

Problemet var, at havnebestyrelsen var utryg ved, at folkene fra Bådelauget 

kiggede dem over skulderen på det økonomiske område – herunder blandt 

andet bestyrelseshonorarer til politikere, som lystbådeejerne også var med til 

at betale. Kurt fortæller om et konkret eksempel, hvor et vandrør var sprængt 

på færgehavnen, men hvor lystbådehavnen kom til at betale. Hovedet på 

sømmet kom dog, da havnen købte boligen til havnefogedens kontor. Denne 

skulle tillige tjene som overnatningssted for Samsø færgens besætning. 

Boligen skulle renoveres, og det skulle koste ca. 300.000 kr. Da det viste sig, 

at taget også skulle udskiftes, kom beløbet til at lyde på 800.000 kr. Året efter 

blev havnelejen fordoblet for lystbådejerne. Kurt siger, at regnskabet fra 

havnen hele tiden fik det til at se ud som om, der var underskud i 

lystbådehavnen, og at lystbådehavnen levede på havnens nåde. Om det var 

rigtigt eller ej blev vel aldrig bevist, men brugerne af lystbådehavnen var i 

hvert tilfælde ikke i tvivl om, at de blev snydt og indirekte betalte til driften af 

trafikhavnen. Formanden for den amtskommunale havn var dengang Steen 

Jonsson Agger. 

Analyse af prisniveauet for en havneplads 

Hou Bådelaugs generalforsamling i 1997 blev startskuddet til hele projektet, 

idet der på foranledning af Kurt og Poul Erik blev nedsat et udvalg, der skulle 

analysere, hvad andre havne gjorde. Udvalget bestod af: Poul Erik Petersen, 

Kurt Christensen, Knud Andersen, Peter Leffers og Th. Herborg Nielsen. 

Udvalget besøgte mange havne og undersøgte deres finansiering. Blandt andet 



besøgte de Egå Lystbådehavn, som allerede på dette tidspunkt havde en 

struktur, som Hou Lystbådehavn har i dag. Udvalget skrev en rapport, som 

blev færdig i foråret 1997. Af rapporten fremgik det, at en Spækhugger 

(sejlbåd) beliggende i Hou kostede 50 procent mere end i andre 

sammenlignede havne. Rapporten blev forelagt Hou Bådelaugs bestyrelse, som 

derefter ønskede at gå videre med rapporten til Den Fælleskommunale 

Havnebestyrelse. Men her slog udvalget bremserne i, de ville selv køre videre 

med sagen overfor Havnebestyrelsen. Dette skyldtes to ting, nemlig at 

udvalget, som havde skrevet rapporten, havde en meget stor viden på 

området, og det faktum at den daværende formand i Hou Bådelaug havde et 

meget anspændt forhold til Havnebestyrelsen. Man blev derfor enige om, at 

det skulle være udvalget, der fremførte rapporten for havnens bestyrelse, men 

stadigvæk i Hou Bådelaugs regi. 

De 7 klubber på havnen 

På dette tidspunkt var der 7 klubber på havnen, og de kunne ikke være i 

samme hus. Det var kun Hou Bådelaug, der havde eget klubhus, idet 

fritidssejlerne mange år forinden var brudt ud af samarbejdet med bådelauget. 

Der blev indkaldt til et møde med alle klubberne. I begyndelsen var hensigten 

ikke at få en ny havn, men indflydelse i den eksisterende havn. Der blev 

nedsat et brugerråd, hvor rådets medlemmer blev valgt fra de 7 foreninger. 

Brugerrådet 

Brugerrådet bestod af Poul Erik Petersen og Kurt Christensen fra bådelauget, 

Poul Erik Fink fra skolerne, Tony Lynnerup fra fritidssejlerne samt Erik Olsen fra 

fritidsfiskerne. Senere overtog Poul Erik Hede Erik Olsens plads i rådet. Rådet 

kom til at hedde Brugerrådet, og det var Brugerrådet, der herefter overtog 

hele havneprojektet og forhandlede med kommune og amt samt indkaldte til 

og afviklede den stiftende generalforsamling den 29.04.2002. 

Ny bestyrelsesformand i havnebestyrelsen 

Ved amtsvalget i 1997 fik Den Fælles Kommunale Havn en ny 

bestyrelsesformand Johan Rasmussen, og efter hans tiltrædelse lød der mere 

positive toner i samarbejdet. Johan Rasmussen havde tydeligvis den indstilling, 

at amtet ikke skulle drive lystbådehavn og var dermed enig med Brugerrådet. 



 

 

Planlægning af ny havn 

I øvrigt var den fælleskommunale bestyrelse allerede i gang med at planlægge 

en ny havn, som daværende borgmester Elvin Hansen præsenterede på et 

borgermøde i Hou Hallen. Der var blevet nedsat en udviklingsgruppe i Hou 

bestående af Vagn Mørk, Hanne Bro, Hanne Hansen og Karin Elbæk. Denne 

gruppe var meget imod ”Elvins” planer. Elvins plan var nemlig at fylde 

vandarealet udfor Strandgade op, således at vandlinjen ville gå i en lige linje 

fra det nuværende klubhus og vestpå. Herved kunne arealet blive 

parkeringsplads om sommeren og båd opbevaring om vinteren. Planen blev da 

også forkastet på borgermødet. Brugerrådet fra havnen fik nu indledt et godt  

                Billedet er taget før havnebyggeriet gik i gang. 

samarbejde med Udviklingsgruppen, som det var utrolig vigtigt at have på sin 

side. Det resulterede i, at der blev fremstillet nye tegninger, som de 2 

instanser hele tiden samarbejdede om. Ligeledes indgik de aftaler, som begge 

parter skulle stå sammen om i forhold til myndigheder – her forstået som amt 

og kommune. Et vigtigt punkt for udviklingsgruppen var spørgsmålet om 

vinteropbevaring af bådene. De ønskede ikke bådene opbevaret på det grønne 

areal på sydsiden af Strandgade. Man enedes om, at det fortsat skulle være på 

rallejet. At der var fodslag mellem Brugerrådet og Udviklingsgruppen viste sig 



at blive altafgørende for det videre forløb. Der var nok til at modarbejde 

projektet. Der var bl.a. Hans Damgaard fra amtet, som dengang stod for 2 

havne, nemlig Hou Havn og Grenå Havn. Hans eksistens i amtet var i høj grad 

afhængig af at disse 2 havne eksisterede – han var til tider endog meget tung 

at danse med. 

 

Billedet er taget fra klubhuset efter havnens indvielse 

TV 2 på Hou Havn – en rigtig lokumshistorie 

På et tidspunkt var TV 2 dukket op på havnen for at interviewe Kurt og Poul 

Erik om planerne. Poul Erik og Kurt pegede ud over Lumskebugten (Tyrens 

Røvhul), hvor den eksisterende jollehavn ligger i dag, og forklarede om deres 

planer. De stod lige ved siden af de 2 toiletter, som midlertidigt var opsat ved 

klubhuset, og snakkede. Her stod dørene åbne, og der var foregået hærværk. 

Der var blevet væltet toiletkummer og der var toiletpapir overalt. Det var 

åbenbart det, som TV 2 fokuserede på, for i fjernsynet om aftenen så man kun 

de molesterede toiletter med en bemærkning om, at sådan så det altså ud på 

Hou Havn. Hans Damgaard var øjeblikkelig i telefonen, og Havnefogeden var 

tosset! 

Rivegilde om Hou havn 



Brugerrådet og bestyrelsen i den fælleskommunale havn blev nu enige om, at 

havnen skulle deles i en lystbådehavn og en trafikhavn. Dette resulterede i, at 

amtet og kommunen entrerede med et arkitektfirma for at få lavet skitser og 

tegninger med henblik på, at der skulle indhentes tilbud på etablering af en ny 

lystbådehavn. Disse skitser tog udgangspunkt i de skitser, som var udarbejdet 

af Brugerrådet og Udviklingsgruppen i Hou. 

Dette betød, at mange firmaer samt Brugerrådet fra Hou kom med deres 

forskellige tegninger. Arkitektfirmaets mand Dan Haslev var med til det første 

møde mellem den fælles kommunale bestyrelse og Brugerrådet. Amtet og 

kommunen var samarbejdsvillige, og de sendte samtlige firmaers forslag til 

etablering af en ny havn til Brugerrådet, som herefter sad begravet i tegninger. 

Brugerrådet mente, at deres eget forslag var det bedste og meddelte dette til 

kommune og amt. 

Herefter kom RIVEGILDET, som Poul Erik og Kurt omtaler det. Brugerrådet blev 

indkaldt til et møde på Odder Rådhus. Her fik de blot forelagt en endelig 

beslutning om, at det var arkitekt Dan Haslevs tegning, der skulle følges, og at 

det var Mogens Pedersen fra Nyborg, der var entreprenøren. Brugerrådet følte, 

at alt deres kolossale arbejde blot blev ignoreret. Herefter fik amt og kommune 

stillet stolen for døren, for som Kurt sagde: ”Vi ville ikke være med mere, for 

det var jo os, der skulle betale”. Herefter rejste folkene fra Brugerrådet sig og 

forlod mødet i vrede! Borgmester Elvin Hansen havde på dette tidspunkt intet 

med havnen at gøre. Han sad ikke i Den Fælleskommunale Bestyrelse. Det 

gjorde den daværende formand for teknisk udvalg Elsebeth Bertelsen. Hun 

havde ikke været særlig aktiv i havnens bestyrelse, og ifølge Poul Erik og Kurt, 

så var det Dan Haslev og Hans Damgaard, der styrede sagens gang. 

Skårene klinkes 

Efter rivegildet blev Brugergruppen igen indkaldt for at klinke skårene. Det var 

i 1999. Elvin Hansen var blevet sur, efter at han havde luret det politiske spil, 

der var foregået, og blev ”vores makker”, som Kurt udtrykte det. Poul Erik 

supplerede: ”Elvin har altid villet havnen og været på vores side – at vi ikke 

altid har været enige om alt, det er så en anden sag”. Nu kørte der så 

forhandlinger igen med amt og kommune. Amt og kommune havde deres 

tegninger, og Brugerrådet havde deres tegninger. Ved disse møder deltog 

desuden Dan Haslev, som jo var amtets arkitekt og firmaet Mogens Pedersen, 

som var udset til at bygge den nye havn. Der forgik virkelig et tovtrækkeri her. 

Det endte med, at Poul Erik trak direktør Storgaard fra Mogens Pedersen til 

side og sagde direkte til ham, at med den arkitekt så kunne de godt regne 



med, at den havn aldrig ville blive bygget. Ved næste møde var arkitekten 

væk. 

Ny lystbådehavn i støbeskeen 

Herefter fortsatte arbejdet med at tegne den nye havn. Man var enige om, at 

det skulle være en stor havn. Der skulle være plads til mange både for at 

finansiere projektet. Havnen, som den ser ud i dag, er godkendt til 320 

pladser. Der skulle være 90 andelshavere før man turde gå i gang. Der viste 

sig hurtigt at være 140 interesserede, men ved stiftende generalforsamling i 

2002 var der kun 53 andelshavere.  Den ene andelshaver var HMI, som skulle 

bruge 15 pladser, så det battede godt, og flere kom til, så man hurtigt kom op 

på de 90 andelshavere. 

Økonomien kom i havn 

Økonomien var også en hård nød at knække for Brugerrådet. Man stod 

simpelthen og manglede 1,5 mill. kr. Efter lange forhandlinger med Hans 

Sørensen (MSHhuse) og entreprenør Mogens Pedersen lykkedes det at 

fremskaffe de 1,5 mill. kr. ved, at de 2 firmaer købte i alt 27 andelspladser. 

Disse 27 pladser skulle lystbådehavnen tilbagebetale med 3 pladser om året, 

og den sidste plads blev tilbagebetalt i 2014. Det var gode penge, som kun 

fulgte prisindekset, men som sådan var rentefrie. Herefter opstod det næste 

økonomiske problem, idet der skulle fyldes op ved rallejet mod syd for at få 

yderhavnen, som ville skabe læ i den gamle havn og tillige skabe rigtige gode 

indsejlingsforhold. Brugerrådet kunne ikke finansiere denne opfyldning og 

samtidig have råd til den forlængelse, det krævede af ydermolen. At 

ydermolen ser ud, som den gør i dag, var et krav fra myndighederne. Her kom 

Hans Sørensen ind i billedet, idet han påtog sig opgaven med opfyldningen og 

moleforlængelsen mod naturligvis at eje opfyldningsstykket og yderhavnen. 

Han solgte senere rallejet til Odder Kommune. Odder Kommune kom også med 

en håndsrækning og ydede et rente- og afdragsfrit lån på 2,5 mill. kr. i 5 år. 

Dette lån blev forlænget med yderlige 5 år i 2010, og tilbagebetalingen starter 

i 2015. 

Stiftende generalforsamling 29. april 2002 – Hou Lystbådehavn 

Med tegninger og økonomi på plads var tiden kommet til den stiftende 

generalforsamling. Denne blev afviklet den 29. april 2002. Her gennemgik Kurt 

Christensen de forhandlinger, man havde været igennem med den 

fælleskommunale havnebestyrelse og embedsmændene. Han gennemgik 

ligeledes oplægget til en lejekontrakt mellem det kommende andelsselskab 



Hou Lystbådehavn og Den Fælleskommunale Havn. Poul Erik Petersen 

gennemgik økonomien for det kommende andelsselskab, og sluttelig 

gennemgik Kurt Christensen oplægget til vedtægter. Den første bestyrelse blev 

valgt og kom til at bestå af: Kurt Christensen, Poul Erik Petersen, Knud 

Andersen, Svend Findalen og Johan Johansen. Poul Erik Hede blev valgt som 

lejernes repræsentant i bestyrelsen, og Odder Kommune havde udpeget Elvin 

Hansen. Således blev Hou Lystbådehavn en realitet den 29. april 2002.  Fra 

havnens bestyrelses side, havde man forventet at sælge resten af 

andelsbeviserne over 15 år med 15 andelsbeviser om året. De var alle solgt 

efter 2 år. ”Der blev lagt budgetter dengang, de holdt stik og har gjort det lige 

siden”, siger Poul Erik Petersen og tilføjer: ”Vi byggede på et svineheldigt 

tidspunkt”. 

Ekspropriering af strandgrundene 

Før havnebyggeriet kunne gå i gang, var det vigtigt at få styr på landarealerne 

langs Strandgade. Disse arealer var ejet af lodsejerne som små strandgrunde. 

Den nye bestyrelse holdt nogle møder med lodsejerne, som i første omgang 

tog udgangspunkt i, at der skulle anlægges en befæstet sti langs den 

nuværende jollehavn og lodsejerne så ejede arealet ned til denne sti. Dette 

kunne der ikke skabes enighed om, og efter lange forhandlinger endte det 

med, at kommunen eksproprierede grundene. Økonomisk beløb dette sig til ca. 

800.000 kr. Udgifterne blev delt mellem Lystbådehavnen og Odder Kommune. 

Indvielse af Hou Lystbådehavn 

Efter eksproprieringen kunne byggeriet gå i gang, og Hous nye lystbådehavn 

blev indviet den 30. april 2005 – godt og vel 3 år efter den stiftende 

generalforsamling. Det blev en festdag, hvor alle kræfter var sat til, og 

Dannebrog vajede over hele byen som den bedste markering af en stor 

festdag. 

Her er programmet for lørdag den 30. april 2005: 

 

12.30: Odder Garden marcherer fra Hou Hallen til Lystbådehavnen. 

13.00: Salut ved kanonérlauget og officiel indvielse 

13.10: Indvielsestaler 

13.30: Musikalsk underholdning ved Odder Garden 

14.00: Standerhejsning – ”Knurrifas” spiller til sangene 

14.30: Kaffebord 



Der blev serveret kaffe på havnen for 300 personer, og Hou Bådelaug og HMI 

sørgede for kage til alle. Herudover var der fadølstelt og stor pølsevogn. Om 

aftenen den 30. april var der stor fællesmiddag for inviterede gæster i HMI 

Hallen. Det var virkelig en forrygende festdag på Hou Havn, som her bliver vist 

i billeder og tekst. 

 
Så er vi klar til indvielsen af Hou Lystbådehavn 



 

Grøn og rød bøje blev skænket af Mekanisk Museum v/Jørgen Ehrhorn. De blev placeret ved 

indkørslen til Hou Havn med grøn bøje for styrbord og rød bøje for bagbord.  Når man kommer 

til Hou Lystbådehavn, så er man altid for indadgående. 

 
Så blev båndet klippet ved borgmester Elvin Hansen, og dermed var havnen indviet. 



 
Tale ved Lysbådehavnens formand Poul Erik Petersen 

 

Borgmesteren holdt naturligvis også tale ved denne festlige lejlighed. 

 



Odder Garden havde deres egen optræden ved indvielsen. 

 

Indvielsen trak ca. 300 mennesker til. 

 



Efterfølgende 

Siden indvielsen er der sket meget på Hou Lystbådehavn. Der er bygget et 

topmoderne tankanlæg, som såvel andelshavere som gæstesejlere er meget 

begejstrede for. Havnen har igennem de sidste år oplevet en stigning i antallet 

af gæstesejlere, som alle roser havnens faciliteter, dens beliggenhed og byens 

gode mulighed for indkøb af dagligvarer. Ligeledes er gæstesejlerne meget 

begejstret for Caféen og Skuden. 

  

I 2009 kom den nye servicebygning til – et lækkert byggeri som gæstesejlerne 

i særdeleshed sætter pris på. 

 

 



De flotte skure er kommet til ”pø om pø” og benyttes af havnens brugere, som 

lejer et skur. Skurene lejes ud til jollelauget, kajakklubben, dykkerklubben, 

Grau, HMI samt til Lystbådehavnen selv. 

Primo 2015 har bestyrelsen for Lystbådehavnen store planer om at 

modernisere den gamle havn. Bestyrelsen 2015 består af: Søren Nørgaard 

(formand), Poul Knudsen (næstformand), Thorkild Hebsgaard (kasserer), Palle 

Jensen (Sekretær), Torben Hein, Stefan Gerber og Elvin Hansen. 

Pressen i Odder har i høj grad bidraget til denne beretning om den nye 

lystbådehavn. Der var mange ivrige skribenter, hvis artikler vi har kunnet læse 

i Kurt Christensens scrapbog om havnen. 

 

 
Kilder: 

Bogen – en by på kanten 
Kurt Christensens scrapbog 

Privatfoto 
Artiklen er skrevet 2015 af Palle Jensen og Gunhild Hoe 


