
Hou Fællesforum 
 

Havnefokusgruppens første møde 1. oktober 2007 

 

Tilstede: Poul Erik Fink, Karin Elbek, Vagn Mørch, Steen Hansen, Jørn Vestrup, Jesper Jensen, Allan 

Gammelgård, Hanne Eriksen, Jon Jensen, Hanne Hansen, Niels Sørensen, Jens Kjellow.  

 

Havnefokusgruppen består af ovennævnte 12 personer samt Per Fogh, som var forhindret i at 

deltage i dette første møde. Der er enighed om, at fokusgruppen er en støtte til 

borgerrepræsentanterne i havneforum. 

Jon bød velkommen til gruppens første møde, og udtrykte håb om at vi i fællesskab kan bidrage til, 

at vi får et godt resultat ud af alle havneplanerne. 

Niels Sørensen suppleret af Hanne Hansen, begge medlem af havneforum opdaterede situationen, 

sådan som de ser den på nuværende tidspunkt, med udgangspunkt i den viden de har fået 

gennem deltagelse i det kommunalt nedsatte Havneforum.  

Vi drøftede muligheden for at komme med forslag til problemstillinger der ønskes belyst i den 

kommende VVM undersøgelse. Vi overlod dette til Kystgruppen under Hou Fællesforum som vil 

indsende ønske, om en grundig undersøgelse af eventuelle ændringer af kystlinien nord for 

havnen. 

Herefter havde vi en længere drøftelse af hvad vi ønsker os og hvilke muligheder vi har for at øve 

indflydelse. For alle var det klart, at man nok ikke kommer udenom nogle boliger på havnen. Det 

er vores oplevelse at det er rigtig svært at finde ud af hvad kommunens planer er. Vi mangler på 

en eller anden måde en plan og et program for udviklingen af havnen og de havnenære områder.  

Der var et enigt ønske om, at den udvikling som må komme, skal fremstå så man mærker havnen 

ligegyldigt hvor man bevæger sig. Vi ønsker oprydning og organisering. Vi snakkede om at det er 

udvikling af et eksisterende område, og vi skal forsøge at beskrive hvad vi gerne vil beholde. Under  

dette punkt omtaltes bl.a. Cafeen og stemningen og livet omkring Cafeen, som alle oplever som 

værende attraktiv for havnemiljøet, og som man ikke ønsker ændret. 

I henhold til gældende EU regler, mener vi, at kommunen er nødt til at byde planen/programmet 

ud i konkurrence. 

 

 

 



Hou Fællesforum 
 

Niels fortalte, at han har været i Helsingborg, hvor han har set et havnebyggeri, som var en 

blanding af meget moderne og gammelt skrammel. Her er alle tilfredse med det de har fået, og 

det virker attraktivt og spændende.  

 

Vi aftalte, at Niels sender os en mail efter Havneforums informationsmøde 8.- oktober. 

Havneforums næste officielle møde afholdes den 8. november, og vi afholder vores næste møde 

den 13. november kl. 19,00 på Egmonthøjskolen. 

 

 

Venlig hilsen 

Hanne Eriksen 


