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Jeg vil lige fortælle jer lidt om hvad vi har foretaget os i 

Fællesforum-regi i løbet af året.  

I 2012 udkom som bekendt vores informationshæfte, der fortæller 

om Hou og omegn.  Hæftet blev særdeles godt modtaget i vores 

lokalområde, og vi har snart ikke flere eksemplarer tilbage af de 

4000 stk. vi fik lavet. 

Succesen med hæftet gav os mod til at gå videre i bestræbelserne 

på at orientere om hvad der sker lokalt. En aktivitetskalender, som 

viser hvad der sker af stort og småt i Hou området, var det 

primære, da vi i januar sidste år holdt det første møde i 

arbejdsgruppen.  

Hen ad vejen fik vi bygget mere på, og som bekendt for de fleste 

så startede vi umiddelbart efter nytår hjemmesiden oplevhou.dk, 

som jeg er sikker på at i alle sammen kender, Den bliver i hvert 

fald flittigt besøgt hver dag kan vi se.   

Det er gået forbavsende let med at finde frivillige personer som vil 

være med, og vi er nu 11 personer som arbejder med oplevhou.dk  

Sammen med en række andre foreninger og institutioner, har vi 

deltaget i arbejdet med at få lavet en kyststi, og det ser ud til at  

 

 



Hou Fællesforum 
 

kyststi-projektet snart bliver realiseret. Det er oplyst at man 

forventer en indvielse af stien på grundlovsdag, det ser vi absolut 

også som et godt aktiv for Hou-området. 

Udvikling af Hou Havn er også et område vi har beskæftiget os med 

i det forløbne år. Kommunen hyrede Arkitema til at lave en 

helhedsplan for havneområdet.  

Der blev holdt 2 møder på Egmonthøjskolen for at sikre 

borgerinddragelse i processen, og desuden afholdt Fællesforums 

havnefokusgruppe et møde hos arkitekterne, hvor vi fik lov til at 

fremlægge vore tanker om Hou Havn. 

Den udarbejdede helhedsplan danner nu grundlag for det 

kommuneplantillæg som netop har været i høring, og som 

politikerne skal til at tage stilling til i nærmeste fremtid. 

Fra Hou Fællesforum har vi lavet en indsigelse, som vi håber at 

politikerne vil være meget opmærksomme på, da vi er ganske 

overbeviste om at der vil være en klar gevinst for fremtidens Hou 

Havn, hvis der tages hensyn til de dele af planen som vi har 

påpeget i indsigelsen. Vi vil også være meget villige til at mødes 

med repræsentanter fra kommunen for at redegøre yderligere for 

vore tanker.  

Til slut vil jeg takke alle jer der har været en aktiv del af Hou 

Fællesforum i det forgangne år. 

 

 


