
 
 

Formandsberetning 2015 

Jeg vil fortælle lidt om hvad vi har foretaget os i Fællesforum-regi i årets løb. I november 

måned fik vi status af lokalråd for Hou og Omegn. Vi deltog hen over efteråret i to møder 

med henblik på at danne lokalråd rundt i Odder Kommune. Vi blev hurtigt klar over at 

de opgaver som et lokalråd typisk arbejder med, de er stort set de samme som det vi 

arbejder med i Hou Fællesforum. Det var derfor oplagt at vi officielt blev gjort til egnens 

lokalråd.  

For at sikre en god kommunikation med borgerne ønsker vi at registrere vore 

medlemmer, det er ganske gratis at blive registreret, og vi opfordrer alle egnens beboere 

til at lade sig registrere som medlem og derigennem modtage diverse informationer fra 

foreningen.  

 

I januar 2014 startede vi hjemmesiden www.oplevhou.dk som de fleste af jer formentlig 

kender, og som i forhåbentlig besøger jævnligt. Oplevhou er blevet en stor succes, som i 

løbet af det første år er blevet besøgt langt mere end vi havde forventet fra starten. Der er 

virkelig også lavet et kæmpe stykke arbejde af alle de 12 personer som er involveret i 

arbejdet med hjemmesiden. Redaktionen har det første år skrevet ca. 300 artikler om 

livet i Hou og Omegn.    

 

Grundlovsdag blev vores nye kyststi indviet med taler af både borgmester og minister. En 

sti som har været undervejs i flere år, og som Hou Fællesforum har været en af 

initiativtagerne til. Stien har givet en lettere adgang til at færdes ved stranden, og har øget 

tilstrømningen af gående på strækningen mellem havnen og Egmont Højskolen.   

 

Udviklingen af Hou Havn ligger os meget på sinde, og i vores havnefokusgruppe har vi 

gennem de sidste 6 – 7 år holdt mange møder og sendt diverse forslag og indsigelser til  

 

http://www.oplevhou.dk/


 
 

 

kommunen. Vore ideer er blevet positivt modtaget hos kommunen, men desværre 

afspejles de ikke ret meget i den helhedsplan for Hou Havn som Arkitema i efteråret 2013 

udarbejdede for Odder Kommune. Gennemførelsen af helhedsplanen har formentlig 

lange udsigter, og hvem ved hvad det ender med, hvis det viser sig umuligt at realisere 

planen.  

 

Vi synes at havnen ser træls ud for øjeblikket, og har derfor drøftet hvordan vi med små 

midler kan få den til at se mere indbydende ud. Vi har kontaktet Vej & Park og fremlagt 

vore ønsker for dem. De har ikke ret mange penge at gøre godt med, men de er villige til 

at indgå i et samarbejde om at plante træer, så græs og andre tiltag som trækker i den 

rigtige retning.  

 

Trafiksikkerhed står højt på vores ønskeliste, det har dog desværre ikke givet sig udslag i 

konkrete forbedringer i 2014. Vi har sendt forslag til kommunen om diverse forbedringer 

af forholdene på Houvej gennem byen. Vi har i første omgang fået afslag, men vi giver 

dog ikke lige op, og vil arbejde videre med dette.   

 

Til slut vil jeg takke alle der har været en aktiv del af Hou Fællesforum i det forgangne 

år. 
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