
 Nytårsquiz 2019 oplevhou.dk 

 

Du skal udskrive/printe denne side og besvare hvert spørgsmål ved 

at sætte ring omkring ja eller nej, og du skal skrive både navn og 

adresse på arket. 

Efterfølgende skal du aflevere dit svarskema i postkassen hos 

Kirsten og Ryan Moric på Grønnevej 12, eller du skal komme på 

besøg på redaktionen i Hou Hallen en af de resterende torsdage i 

januar måned kl. 17-18 for at aflevere dit svarskema – tak. 

God fornøjelse. 

 

1.      Bliver husene overfor brugsen raget ned og nyt byggeri 

påbegyndt på grundene incl. dele af ”Alexandrepladsen”?                      

Ja     Nej 

2.      Vil Odder Kommune i år beslutte - når et nyt budget til 

efteråret bliver vedtaget – at bestille en ny Hou-/Tunøfærge? 

Ja     Nej 

3.      Vil Region Midt beslutte at reducere antallet af daglige 

afgange med ”de blå busser” til og fra Hou Havn?                                                     

Ja     Nej 

4.      Kyststien fra Hou Havn til Hou Strand Camping blev 

oversvømmet natten til 2. januar……Vil fuldstændig reparation 

finde sted inden 01. maj 2019?                                                         

Ja     Nej 

5.      Byrådet skal i foråret beslutte om der i kommunen skal 

etableres officielle ”blafferpunkter”. Derfor – bliver buslommen 

ved Egmont Højskolen et officielt blafferpunkt i løbet af året? 

Ja     Nej 



6.      Nu er byggeri på Klitrosearealet godt i gang. Vil der så her 

i 2019 blive godkendt en endelig plan for bebyggelse på det 

gamle ”rallejeareal”?                                                                                

Ja     Nej 

7.      Hou Søpark vil blive anlagt når ”…Vej og Park” får renset 

arealet ordentligt op for plasticrester mm.. Bliver parken så 

anlagt med bro, bænke og fitnessredskaber i år?                                         

Ja     Nej 

8.      Når Folketingsvalget kommer her i foråret, vil Hou 

Fællesforum forespørge borgerne, om de ønsker bynavnets 

officielle stavemåde ændret fra Hov til Hou. Vil der blive flertal 

for sådan ændring?                                                                                 

Ja     Nej 

9.      Vores præst Hanna går på pension her i foråret. Vil der 

alligevel blive afholdt Havnegudstjeneste i teltet ved årets 

havnefest?                                                                                                     

Ja     Nej 

10. Genopstår Hou Revyen her i 2019?                                    

Ja     Nej 

11. Vil Dagli`Brugsen også til december bede julemanden om 

at ”trække” publikum fra juletræstændingen med til brugsen, 

hvor der bydes på gløgg og æbleskiver?                                                  

Ja   Nej 

12. Vil der sne i Hou og Omegn 31. december 2019?                            

Ja     Nej 

 

 

 

Navn__________________________________________  

 

Adresse________________________________________ 

 

Evt. telefon:_________________________    



 


