
 

 

 

 

Hvordan kommer vi videre med at realisere udviklingsplanen 

  

 Havnefokus 

Vagn aftaler med initiativtagerne, at han gerne vil indgå i arbejdet med at skabe et maritimt 

forskningscenter på Rallejet som repræsentant for Hou Fællesforum. 

Eventuelt inddrage turismesamarbejdet Kystlandet i forsøg på at skabe en markedsplads på Hou 

havn. 

Vi påminder kommunen om, at vi skal inkluderes i planlægningen af havneomdannelsen. 

 

Natur og grønne områder 

Søpark på vej gennem fokusgruppe 

Opstilling af naturfitness ved Houtjørn – ansøgning ikke imødekommet - ansøges igen næste år. 

Videreførelse af kyststi til Ravnskov og til Hølken Strand sættes på dagsordenen til møde med 

Teknisk Udvalg. 

 

Kystfokus 

Etablering af nye høfder – når tilladelse foreligger går høfdeholderne i gang. 

Hybenroser begrænses – er skåret ned i efteråret– kan der laves aftale med kommunen om, at det 

sker hvert år – tages med på møde med Teknisk Udvalg.  

 

Fokus på Synlighed/bosætning 

Oprette fokusgruppe der vil sætte gang i profilering af vores lokalområde. 

Vi vil opfordre lokale borgere gennem oplevhou.dk og Facebook til at indsende interessante 

landskabsbilleder til Tv-stationer.  

Afvente forbedrede forhold på Hou Skole efter vores møde med skolelederen. Vi satser på at få et 

møde med den nyansatte daglige leder af skolen, her vil vi aftale hvordan vi kan hjælpe med at 

bakke op om skolen. 

Fjernelse af nedrivningshuse overfor DagliBrugsen, sker formentlig snart ifølge borgmesteren. 

Eventuel opsættelse af en byport ved Varmeværket på et senere tidspunkt. En sådan vil være 

relevant at lave i forbindelse med fartdæmpende tiltag på Houvejen. 

 

Trafikfokus 



Samtlige tiltag skal udføres af Odder kommune efter den nødvendige præcisering af opgavernes 

vigtighed fra Trafikfokusgruppen, som evt. suppleres med et par repræsentanter fra oplandet. 

Her er et område hvor vi hurtigt skal have fat i politikerne for at få noget sat i gang, derfor 

arrangeres møde med Teknisk udvalg og evt. rundvisning af den nye tekniske chef i kommunen 

 

Fokus på kultur  

Oprettelse af en frivilligbank skal ske gennem en fokusgruppe efter drøftelse med nogle af egnens 

foreninger. Vi forelægger tankerne for HOIF og andre foreninger.  

Gøre Medborgerhuset til kulturhus eller afvente byggeri på havnen med mulighed for at lave et 

kulturhus. Palle kontakter Medborgerhuset for at høre om deres fremtidsplaner. 

 

Fokus på idræt og fritid 

Bedre udendørs faciliteter ved Hou Hallen – penge til opstart er bevilget af DGI – der arbejdes 

videre af bestyrelserne i Hou Hallen og HOIF Fitness.   

Ny legeplads ved Hou Skole er nært forestående gennem indkøb af legeredskaber fra Hou 

Camping. Projektet støttes økonomisk af Hou Hallens Venner. 

En kampagne for mere motion til børn kan igangsættes af HOIF eventuelt i samarbejde med Hou 

Skole. 

 

Fokus på Turisme  

Vi foreslår at der laves en fokusgruppe med turisme som tema, her kan der evt. tages stilling til 
følgende: 

Diverse tiltag om parkering og overnatningssteder.  

Etablering af diverse forretninger som dog først er aktuelt når havn er omdannet.  

Behovet for genetablering af badebro med omklædningsrum skal undersøges.  

  

 


