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Hurra for det blå flag i Hou Havn 

 

Hou Havn bygger på mange af de samme gode værdier som Det blå 

flag står for: Respekt og ansvar for naturen, et rent miljø og gode 

faciliteter. På Havnens dag, søndag d. 7. juni, blev flaget hejst ved 

Sejlklubben, som samtidig markerede tiåret for udvidelsen af 

lystbådehavnen. En festlig dag, hvor havnens mange foreninger blev 

præsenteret og stod for aktiviteter for store og små 

Vagn Mørch talte som konferencier om det 

stærke fællesskab, der kendetegner 

samarbejdet blandt havnens foreninger og 

interessenter. Et fællesskab og samarbejde, 

som betyder, at man sammen kan opnå meget 

mere, end hvis man står alene. 

”Hou er en søfartsenklave, som er vokset fra at 

være et lille fiskerleje til den velfungerende 

havn, vi ser i dag. Det har kun ladet sig gøre, 

fordi vi har en særlig beliggenhed med direkte 

adgang til havet, som har tiltrukket mange fra 

nær og fjern. Og fordi vi har evnet at arbejde 

sammen. Her spiller det gode forhold til 

kommunen og vores eget lokalråd, Hou 

Fællesforum, en stor rolle.”  
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Vagn Mørch præsenterede de 

mange foreninger, som hører 

hjemme i Hou havn. De 

paraderede som en flotille 

hen foran de mange 

fremmødte gæster. Den 

sidste i rækken var en 

repræsentant for 

dykkerklubben, 

Vandhundene, som 

medbragte Det Blå Flag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Blå Flag blev hejst af Søren 

Nørgaard, formand for Hou Havn, 

Henning Haahr Pedersen, 

kommunaldirektør i Odder Kommune 

og havnefoged, Palle Jensen. 
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Henning Haahr Pedersen lagde i 

sin tale vægt på det gode 

samarbejde med borgerne i Hou:  

”Odder Kommunes filosofi om at 

række hånden frem mod borgerne 

er ikke noget værd, hvis ingen 

tager den hånd. Men det har 

borgerne i Hou gjort med Jeres 

lokalråd, som her i byen kaldes 

Hou Fællesforum,” sagde han og 

sluttede med at ønske tillykke med 

endnu et blåt flag til Hou Havn, 

som lever op til de forpligtelser, 

der hører med til flaget. 

 

Efter de fine taler var der mulighed for at komme i snak med havnens klubber, 

foreninger og interessenter, som også stor for forskellige aktiviteter for store 

og små og som var vært ved et traktement af øl, vand og grillede pølser. 
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Hygge ved Hou Jollelaugs klubhus, 

 som må siges at have den bedste placering i Danmark. 


