Hou Fællesforum
Referat af 6. møde i Havnefokusgruppen den 26. august 2008
Til stede var: Niels Sørensen, Jørn Vestrup, Per Fogh, Poul Erik Fink, Jon Jensen, Hanne
Eriksen og Jens Kjellow.
Til referent valgtes Jens Kjellow.

Jon havde opstillet nedenstående punkter for mødet.
Opfølgning på referat fra sidste møde.
Det blev oplyst, at Odder Kommunes svar på vores indsigelse kan læses på Hou
Fællesforums hjemmeside.
Nye ideer opstået i løbet af sommeren, evt. under besøg i en spændende havn.
Jens lagde ud med at oplæse et notat fra sin ferietur til forskellige havne. Notatet
vedhæftes.
Der blev en drøftelse af vigtigheden i valget af boligernes farver.
På Hou lystbådehavn har man uden videre malet de nye bygninger rønnebær-røde som på
de fleste nye lystbådehavne. Her havde der været en mulighed for at gøre en forskel. Det
kan nåes endnu og i en helhedsplan med det kommende boligbyggeri.
Poul Erik havde været i Ebeltoft, og kunne berette om vellykket implementering af
gammelt renoveret byggeri i det det nye byggeri.
Det blev nævnt, at det kunne være fint, hvis de to rødstensvillaer på havnen samt den
gamle maskinhal kunne integreres i det nye byggeri.
Niels gav udtryk for, at vi kan håbe på at ”developerne” vil gå i dialog med os.
Sagen med muslingeopdrætteren, som ikke kan få tilladelse af Odder Kommune til at lande
sine muslinger på Hou havn, blev drøftet.
Jens vil forsøge at finde frem til muslingeopdrætteren og invitere ham til er møde med
fokusgruppen, hvor han kan fortælle om sit muslingeopdræt og problemerne med
kommunen. Vi kan så efterfølgende vurdere, om det er en sag for os.
Det kan nu oplyses, at manden hedder Rasmus Bjerregaard, og han bor Agervej 2 i Dyngby.

Hou Fællesforum
Hvordan går det med byomdannelsesplanerne for havnen?
Niels fortalte, at han havde forespurgt i kommunen i juni måned, om udbudsmaterialet var
blevet færdiggjort. Dette var ikke tilfældet.

Den foreslåede indsigelse til naturklagenævnet.
Det vides ikke om indsigelsen er blevet afsendt i skribenternes egne navne - Jon
forespørger dem.
Forslag til fremtidige tiltag
Niels tager snarest kontakt til Odder kommune for at høre, om der nu er udarbejdet
retningslinier for de ”developere”, som inviteres til at byde ind. Såfremt dette er tilfældet,
er vi blevet lovet indsigt heri.
Endvidere vil Niels forespørge, hvem de udvalgte ”developere” er.
Når vi måtte få kendskab til ”developernes” identitet, vil vi rette henvendelse til dem og
invitere dem til at møde os, således at vi kan fremlægge vores tanker om havnebyggeriet.
Næste møde._
Der aftaltes, at Niels vil indkalde til møde, når han har fået oplyst navnene på
”developerne”.

