
Hou Fællesforum 
 

Havnefokusmøde nr. 8 af 12. oktober 
 

Tilstede: Niels Sørensen, Vagn Mørch, Jørn Vestrup, Per Fogh, Ryan Moric, Jon Jensen. 

Afbud: Hanne Eriksen, Dorte Wissendorff. 

 

· Vi besluttede at afholde et møde, hvor Hou-borgerne kan fremkomme med forslag til 

hvordan vores havn skal se ud i fremtiden. Mødet afholdes som en Cafe-debat, og foregår 

på Havnecafeen.  

 

· Vi har i første omgang udvalgt flg. 3 dage i november: Tirsdag den 9. mandag den 22. 

og onsdag den 24. Jon taler med Hanne Broe, og fastlægger sammen med hende hvilken 

dag mødet afholdes.  

 

· Indbydelse udsendes til samtlige vore mailadresser, og der kræves tilmelding for at 

deltage. 

 

· Jon forsøger gennem Hanne Broe at få en menig medarbejder fra Teknisk 

Forvaltning, til at komme og fortælle om hvad der allerede er besluttet angående denne 

del af havnen. Hanne spørges endvidere, om hun vil skaffe målfaste tegninger i stor 

størrelse, og aflevere disse til os inden vort næste møde i havnefokusgruppen. 

 

· Vagn spørger Jaeger junior (arkitektstuderende) om han vil stille sig til rådighed 

under mødet til at tegne på computeren, så vi straks kan se hvordan vore forslag påvirker 

helheden. 

 

· Vagn undersøger desuden, om elever fra arkitektskolen vil være interesseret i at lave 

et forslag til bebyggelse af området, ud fra de forslag der kommer på mødet.  

 

· Vi vil inddele opgaven i 3 eller 4 emner, og der startes med at der gives et kort oplæg 

om hver af disse emner. 

 

· Vi har på forhånd opdelt de tilmeldte i grupper, som derefter arbejder i ca 20 

minutter med hver af disse emner. Inden der rokeres videre til næste emne, gives et kort 

referat af hvad der er talt om i grupperne.  

 

· Hver af emnerne har en fast sekretær, som tager referat, og som prøver at 

sammenskrive de gode ideer når mødet er slut. 

 

· Vi spørger efter hvem af de deltagende, der har lyst til at deltage i fokusgruppens 

fremtidige arbejde, og aftaler derefter et møde for den udvidede havnefokusgruppe. 



Hou Fællesforum 
 

· Ideer til opdeling i grupper: 

 

Boliger: udseende: højde, hvor mange, hvor på området. 

Butikker, erhverv: hvor, mulige emner, hvordan tiltrækkes disse. 

Miljø: promenader, åbne pladser, stier, beplantning, belægning.  

Trafik: P- pladser, kørsel i området, fodgængerfelter. 

 

· Du bedes inden næste møde overveje om vi skal bruge denne opdeling, og om du vil 

være en af dem der holder et oplæg om et af emnerne. 

 

· Næste møde i havnefokusgruppen afholdes onsdag den 3. november kl 16.30 i Hou 

Hallen. 


