
Farvel til Havnefoged Palle Johansen 
Hou Lystbådehavn 

  

”Farao drømmer, at syv fede køer stiger op af Nilen. Derefter følger 
syv magre køer, som æder de fede. En lignende historie gentager 
sig, da Farao drømmer om syv fede og gode kornaks, som 
efterfølges af syv tørre og svedne kornaks. Igen sluger de magre 
de fede. 

Farao bliver urolig, og man finder frem til Josef i fængslet, som har 
evnerne for drømmetydning. Josef udlægger drømmen sådan, at 
Egypten og resten af verden vil opleve syv gode år med fantastisk 
god høst og afgrøder. Men derefter vil følge syv forfærdelige år, 
hvor høsten slår fejl, og hungersnød skal herske overalt.” (citeret 
fra Bibelen) 

Sådan håber vi ikke det vil gå på Hou Lystbådehavn, hvor 
havnefoged Palle Johansen har været ansat i godt 7 år, og hvor vi 
alle – borgere, brugere og gæster – har oplevet 7 gode år med en 
fantastisk udvikling for lystbådehavn. 

Efter 7 ”fede” år har Palle søgt nye udfordringer, og han tiltræder 
den ledige Teknisk Service-lederstilling på Hou Skole 01. oktober 
2016.  



Derfor har redaktøren kigget lidt tilbage på Palles tidligere 
jobudfordringer, og det ser ud til at netop ”7 år” er en 
bemærkelsesværdig cirka-job-cyklus. 

Palle er grunduddannet ”købmand”, og sådan har han virket i alle 
hans jobudfordringer: 

 7 år som ansat på Hærderiet i Stilling 
 (2 år som Købmand på Tunø)  

 7 år på Hærderiet AS i Stilling som værkfører 
 7 år på Randlev Skole som Teknisk Service-leder 
 7 år på Hou Lystbådehavn som Havnefoged 
 ? år på Hou Skole som Teknisk Service-leder 

Redaktionen vil – på borgere, brugere og gæsters vegne – gerne 
sige Palle en stor tak for alle de initiativer han har taget og ført til 
mållinjen på lystbådehavnen gennem hans virke som havnefoged. 

”Intet nævnt, intet glemt”; men alle kan vi se, at Palle nu 

videregiver ansvaret for lystbådehavnens fortsatte udvikling, en af 
Østjyllands – måske Danmarks – allerbedste lystbådehavne, med 
moderne faciliteter på alle planer - til sin efterfølger, og det siger vi 
stor tak for, idet vi også ønsker dig ”god vind” fremover. 

Samtidig håber vi vist alle, at Hou Lystbådehavns kommende 
havnefoged må blive en ”blæksprutte” med visioner og samme ”gå 
på mod”, som vi har set Palle udføre jobbet. 

15-09-2016/Ryan Moric  

 

 

 


