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Hou Fællesforum har haft gang i mange aktiviteter siden sidste 

års generalforsamling, hermed en lille gennemgang af de 

vigtigste opgaver. 

Hou Havn har fyldt meget i vort arbejde i den forgangne 

periode. Sidste forår udbød Odder Kommune et stort område 

på havnen til salg. Området indeholdt blandt andet det 

såkaldte Ralleje, samt området hvor Færgemanns tidligere 

bolig og Cafeen i dag ligger. Der kom to bud på køb af området 

med henblik på opførelse af boliger og erhvervslokaler. Som en 

naturlig konsekvens af byrådets tale om borgerinddragelse, 

havde vi forventet at blive præsenteret for de 2 projekter, det 

skete imidlertid ikke, og byrådet traf en beslutning uden at 

give nogen begrundelse for deres valg. 

Det valgte forslag blev præsenteret på et borgermøde i 

efteråret 2019 på Egmont Højskolen. Mange mennesker var 

mødt op, og forslaget fik i store træk en god modtagelse af de 

fremmødte. Nu var det tid til at lave en form for 

borgerinddragelse, derfor blev der oprettet en såkaldt 

”Følgegruppe”. Denne består af tre medlemmer fra Hou 

Fællesforum, der sammen med andre interessenter fra byen 

skal inspirere bygherren og Odder Kommune frem mod 

opførelsen af Hou Færgeby, som projektet er navngivet. 

En lokalplan for byggeriet af Hou Færgeby vil blive præsenteret 

i efteråret 2020, hvorefter 1. etape af arbejdet på havnen 

forventes at starte i foråret 2021. 

Et andet projekt nær ved havnen havde ikke samme medvind 

fra borgerne. Byggefirmaet HFE`s planlagte byggeri på 

Alexandraplads og de to nabogrunde blev nedstemt i byrådet 



på grund af overskridelse af byggehøjde og 

bebyggelsesprocent. Forslaget mødte stor modstand fra en del 

Hou borgere, som blandt andet iværksatte en 

underskriftsindsamling mod byggeriet. Vi kan nu håbe på, at 

der kommer noget andet på stedet, som er bedre tilpasset 

omgivelserne, så de to faldefærdige bygninger kan fjernes 

hurtigst muligt. 

Stavemåden for navnet Hou har gennem årene været genstand 

for megen snak. Af ukendte grunde blev stavemåden Hov gjort 

til det officielle navn, hvilket formentlig er sket en gang i 

1950èrne. I 1976 forsøgte den daværende borgerforening i 

byen uden held at få navnet ændret. 

På opfordring fra en Hou borger og efter aftale med Odder 

Kommune ville vi forsøge at få bynavnet ændret, så det var 

bedre i overensstemmelse med befolkningens ønsker. I 

forbindelse med EU-valget i maj 2019 lavede Hou Fællesforum 

en såkaldt borger-tilkendegivelse for at få et klart billede af 

borgernes holdning. Et stort flertal på ca. 93% stemte for 

stavemåden Hou, og det overbeviste både Odder Kommune og 

kulturministeriets stednavneudvalg om, at den officielle 

stavemåde skulle være med U i stedet for med V. 

På området mellem Skolevænget og skoven har der i mange år 

været en tilgroet sø, hvor man skulle være heldig hvis man 

kunne se vand. En initiativrigrig Houborger Kirsten Moric fik en 

god ide til at gøre stedet mere attraktivt. Sammen med sin 

mand Ryan fik de oprettet en fokusgruppe under Hou 

Fællesforum, og herefter blev gruppen udvidet med Mogens 

Stærk og Torben Kromand.  

Sammen fik gruppen skrabet penge sammen fra fonde og fra 

Odder Kommune. Fredag den 26. august kunne Søparken 

indvies med fitnessredskaber, krolfbane, borde og bænke og 

en lille bro ud i søen. Et særdeles hyggeligt område med en 



åben sø er hermed skabt til glæde for byens borgere og 

turister.  

I starten af 2019 fik vi en henvendelse fra et firma, som tilbød 

at lave en film om Hou. Det ville ikke koste penge for os, da 

firmaet selv ville skaffe annoncører i vort lokalområde. En 

sådan film ville passe perfekt ind i vore planer om at satse på 

en øget bosætning i Hou, derfor sagde vi straks ja til tilbuddet.  

En vellykket præsentation af Hou gennem en 3 minutters film 

blev lavet i maj 2019, og denne film indgår nu sammen med 

mange andre tiltag som en del af initiativerne fra Fællesforums 

nyetablerede ”Bosætningsgruppe”.           

Vores trafikgruppe har i mange år arbejdet for at skabe bedre 

trafiksikkerhed både i Hou og flere steder i oplandet. Det ser 

på nuværende tidspunkt ud til, at der vil ske noget på dette 

område i 2021. Vi har som bekendt også store problemer med 

at skaffe parkeringspladser til alle de biler, der parkeres i Hou i 

sommerperioden. På dette område vil kommunen inddrage 

borgerne, og de har besluttet at oprette en arbejdsgruppe, 

som skal komme med forslag til en parkeringsplan for Hou. 

Kystgruppen kommer jævnligt på ekstraarbejde når stormene 

raser, og dele af stien skylles væk. Nu har Høfdeholderne 

endelig fået tilladelse til opstilling af yderligere 5 høfder, som 

allerede er på plads, og som utvivlsomt vil være en god 

beskyttelse af kyststien fremover.  

Kommunen skal lave en plan for sikring af kysten, og har i den 

anledning allieret sig med to eksterne firmaer, som skal 

fremkomme med gode kreative løsninger, så vi undgår 

oversvømmelse i byen. Under et nyligt afholdt to dages 

arrangement på Hou Havn, fik borgerne mulighed for at 

komme med input, og vi ser frem til det videre arbejde frem 

mod en god højvandssikring af Hou. 



For at skærpe overskueligheden og læselysten har foreningen 

givet vores hjemmeside et løft, så den passer bedre til tidens 

trend. Hermed en opfordring til at besøge vores hjemmeside, 

der står mange nyttige informationer, hvis man interesserer 

sig for, hvad der sker i Hou og omegn. 

 

Jeg vil slutte af med at rette en tak til alle, der har været 

aktive i Hou Fællesforums arbejde i det forløbne år. En særlig 

stor tak til Dorte Wissendorff for et mangeårigt engageret 

arbejde for Hou Fællesforum. Dorte var med til at stifte 

foreningen i 2007, og har været medlem af bestyrelsen lige 

siden, men hun ønsker nu at trække sig fra 

bestyrelsesarbejdet. Dorte har dog heldigvis givet udtryk for, 

at hun vil fortsætte med fokusgruppe arbejdet. 

På bestyrelsens vegne 
Jon Jensen 


