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Referat fra Havnefokusgruppes 4. møde den 17.03.08  
Afholdt på Egmont Højskolen. 

 

Til stede: Jon J, Jesper J, Poul Erik F, Per F, Steen, Jørn V, Jens K, Thomas A og Hanne H. 

Per F (ref.) 

 

Jon bød velkommen og henstillede til at man meddelte fra, hvis man er forhindret i at 

komme til møderne. 

 

Hanne orienterede om et kommende læserbrev fra Havneforum i uge 12 i Odder Avis, og 

oplyste samtidig, at hendes hjemmeside d.d. var blevet opdateret med referater, 

dokumenter og så videre ang. Havneforum. 

 

Ved mødet den 18.02.08 snakkede vi om en eventuel undersøgelse om andre løsninger, 

end den fremsendte lokalplan nr. 5028 fra Odder Kommune. På det spørgsmål var der 

enighed om at tiden var gået, og det derfor er lokalplan nr. 5028 der skal drøftes. 

 

Jon orienterede om Medlems- og repræsentantskabsmøde i Hou Fællesforum, mandag den 

31. marts kl. 18.30 i Hou Hallen, hvor Elvin Hansen har indvilliget i at møde op og orientere 

om lokalplan nr. 5028, med tilhørende VVM/SMV redegørelse, for udvidelse af Hou 

Færgehavn, og svare på spørgsmål angående disse planer, som er sendt til høring indtil 

09.04.08. 

 

Annoncen i Odder Avis om dette møde blev gennemgået og drøftet, og det blev besluttet 

der skulle lægges mere vægt på at Elvin Hansens fremmøde. Derfor blev annoncen ændret 

under mødet, så den kunne afleveres rettidig.  

 

Steen gennemgik udkast til indsigelse mod lokalplan 5028/kommuneplantillæg nr. 57 . 

 

I den forbindelse blev det drøftet belysning på færgearealet, hvorfor der kommer en ny 

formulering med krav om at belysningen bliver tilpasset til området. 

 

Vedr. placering af rundkørsel: 

 

Alle er enige om at en rundkørsel, som beskrevet og placeret iflg. lokalplanen, er en dårlig 

løsning (spild af penge), og ser hellere at pengene bruges mere fornuftigt til en eller anden 

form for trafikdæmpning på Hou vejen gennem byen, (en motorbane forurener og støjer 

mere, og der sker flere uheld.)  

 



Hou Fællesforum 
 

Alle kunne tilslutte sig Hannes kommentar om øget trafik gennem Hou, og vil fremover i 

stedet beskrive det som et mere koncentreret trafikmønster, p.g.a. flere biler pr. overfart 

 

Hanne foreslog at der blev oprettet en trafikfokusgruppe i Hou Fællesforum, med henblik 

på at koordinere den nye sejlplan med bustrafikken til Odder og Århus, for at imødekomme 

et eventuel større antal pendlere fra Samsø til Århus. 

 

Hanne oplyste at en ny forening har set dagens lys, (Kystkulturforeningen). Hanne har selv 

tegnet medlemskab, og opfordrer andre til samme, da det ligner en god sparringspartner 

fremover. 

 

Vagn blev foreslået til at orientere om aktiviteter i Havnefokusgruppen på mødet den 31. 

marts i Hou Hallen, men er forhindret, hvorfor Steen har påtaget sig opgaven. 

 

Tak til Egmont Højskolen, for lån af mødelokale og kaffe 

 

Næste møde den 29.04.08 samme tid og sted. 

 

Per Fogh 

Espelunden 38 

8300 Odder 

Tlf.86542627 


