
Referat af møde i Havnefokusgruppen d. 23. sept. 2014 

Til stede var: Dorte Wissendorf, Steen Markfoged Petersen, Jon Jensen, Jan Sch artau, 

Søren Nørgaard, Niels Sørensen og Jens Kjellow.  

Referent: Jens Kjellow. 

 

Overskriften på mødet var: ”Medens vi venter på opførelse af ny 

bebyggelse på Hou havn”. 

 

Der var i gruppen almindelig enighed om, at det kan vare længe før et egentligt 

byggeri går i gang. I mellemtiden bør der gøres noget ved havneområdet, som i dag 

henligger som et grimt område. 

Drøftelserne kan opstilles i følgende punkter: 

1. Parkering på og omkring færgehavnen.  

Jon Jensen og frue havde 4 gange i løbet af sommeren foretaget optælling af 

køretøjer på og omkring færgehavnen. 

Ved Tunø Festival og ved Samsø Festival blev der talt 750 køretøjer 

Ved 2 tilfældige onsdage i sommeren blev der talt 400 køretøjer begge gange. 

 

På færgehavnens egen P-plads er der plads til 120/130 køretøjer. 

Der forventes at blive plads til omkring 300 køretøjer ved varmeværket. 

 

2. Forskønnelse af Hou hav. 

Havnefokusgruppen vil interessere sig for tre områder på havnen: 

a) Område omkring kiosk 

b) Område ved den hvide bygning (Elsebeth Færgemanns hus) 

c) Område ved kommende bådopstillingsplads mod nord. 

 

Der taltes om beplantning af forskellige træer og buske, som kan tåle saltvand 

og hård blæst. 

 

Beplantning af buske og træer og etablering af gryder langs sten glaciér i 

området fra det kommende byggeri og ud langs den kommende opstillerings-

plads for lystbådene. 

Beplantning af området som støder op til færgehavnen. 

Beplantning på området fra kiosk mod færgehavn. 

 



Ligeledes blev der talt om etablering af afskærmning med en midlertidig væg, 

som kunne dekoreres med ”kunst”.( billedkunstneren Vigdir Johannson). 

 

3. Handlinger indtil næste møde 

Søren Nørgaard fremsender et oversigtskort over havneområdet til alle 

medlemme af Havnefokusgruppen til brug for en nøjere planlægning af 

beplantningen. 

 

Billedkunstneren Vigdir Johanson inviteres til næst møde. Jon Jensen inviterer. 

 

 

4. Tanker – visioner – fakta. 

Der blev talt om etablering af en midlertidig scene yderst på rallejet mod 

svajebassinet dels til brug for dommere ved kapsejladser og dels til evt. 

optræden. 

Der blev talt om særlige aktiviteter på havnen f.eks. et markedsområde med 

mulighed for boder på særlige markedsdag. 

 

Lystbådehavnens bestyrelse arbejder på, at lystbådene skal anvende stabelbare 

ensartede stativer. Dette bringes op på generalforsamlingen i 2015. 

 

Kontakt til Odder Kommune. Det vil formentlig være klogt at søge kontakt til 

borgmesteren. 

 

 

5. Dagsorden for næste møde i Havnefokusgruppen tirsdag d. 22. okt. 

Kl.1900 i Hou Hallen 

 

A)  Sammenskrivning af beplantningsplan mv. Herunder drøftelse med 

billedkunstneren Vigdir Johanson. 

 

B)  Udarbejdelse af strategiplan for Havnefokusgruppens aktiviteter 

 

C) Udforming af henvendelse til Odder Kommune 

 

 

 

 

Udarbejdet d. 24. september 2014. 


