
Projekt ”Færgebyen” 

 

 
Der blev afholdt offentligt møde på Egmont Højskolen den 19. 

november 2019 kl. 19 med præsentation af projekt 

”Færgebyen” på Rallejet. Der var mødt over 300 mennesker 

op, for endeligt at høre noget konkret om byggeri på Havnen i 

Hou.  

Projektet er udformet af firmaet DOMIS med Nicolai 

Hommelhoff i spidsen, i nært samarbejde med arkitektfirmaet 

Flæks (https://www.flaeks.com/projekter). Projektet er udvalgt 

af Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune til at blive det 

kommende byggeprojekt på Rallejet.  

Det fremviste projekt er et skitseprojekt med mange 

muligheder for løbende tilpasning under den kommende 

planlægningsfase. Udviklingen af Færgebyen er baseres på 

mottoet: "Mennesker før bygninger", og dertil er talrige lokale 

kræfter inviteret med i den kommende proces.  

En følgegruppe til projektet er nedsat af Odder Kommune med 

repræsentation fra:  

 



Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn med tre 

deltagere: Jon Jensen, Niels Sørensen, Vagn Mørch Sørensen, 

og én suppleant: Jan Schartau.    

Egmont Højskolen/Hou Søsportscenter med Søren Møllgaard 

Kristensen, forstander.  

Hou Maritime Efterskole med Peter Gordon, forstander.   

Hou Lystbådehavn med Søren Thorsen Nørgaard, formand.  

Endelig har Dagli’brugsen ønsket, at erhvervslivet i området 

bliver inkluderet.  

Fra OK deltager Casper Grønborg, Teknisk Chef, med flere.   

Samt repræsentanter fra bygherre DOMIS/Færgebyen ApS.  

 

Følgegruppen skal sikre at lokalsamfundet som helhed bliver 

inddraget og hørt i hele processen fra start af 

lokalplanlægningen til projektet er færdigudviklet. 

Følgegruppen skal holdes orienteret om projektet og bidrage 

med ideer, viden og forslag.  

OK er ved at udarbejde kommissorium for følgegruppen og 

arbejder pt. efter 3 årlige møder fra opstart af planlægningen 

primo 2020 til bygherre trækker sig ud af projektet –2022-

2023.  

Projektet stræber mod at være bæredygtigt, og tager 

udgangspunkt i tre af FN's verdensmål:  

Mål 3 handler om sundhed og trivsel.  

 

Mål 4 er kvalitetsuddannelse, og projektfolkene har kontakt 

med Egmont Højskolen og HMI om muligheder for at lave 

undervisnings-og værkstedsfaciliteter.  



 

 

Mål 6 handler om rent vand og sanitet. Her tænkes på 

nytænkende fysiske løsninger i byggeriet, samt forskning i rent 

vand i det nærliggende hav.  

Der er tænkt på en havnecafé i byggeriet, og Nicolai 

Hommelhoff har kontakt med folkene bag restauranten på Fru 

Møllers Mølleri i Bjerager.  

 

 

21.11.2019/Vagn Mørch, sekretær i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn/red.Hanna 

Nissen 


