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Referat fra Havnefokusgruppemøde nr. 5 den 29. april 2008. 
 

Tilstede var Per F, Poul Erik F, Niels S, Steen H, Jørn V, Vagn M, Thomas J, Jon J, Allan G og 

Jens K. 

 

Jørn V blev valgt som referent. 

 

Jon startede med at byde velkommen og gennemgik herefter dagsordenen for aftenens 

møde.  

 

Vores indsigelse mod lokalplan 5028. 

 

Indsigelsen fik stor ros af de fremmødte, den er saglig og berører de punkter hvor vi 

måske har en mulighed for at påvirke tingene. 

 

Steen pointerede vigtigheden af at vi har markeret vore synspunkter, og er fremkommet 

med saglige og konstruktive argumenter, men udtrykte samtidig skepsis overfor hvor 

meget det flytter på kommunens planer. 

 

Der var i forsamlingen bred enighed om at kommunen får sin dispensation, så udvidelsen 

kan komme i gang snarest. Thomas og Vagn mente dog at velfærdsministeren burde have 

været orienteret om at en så stor havneudvidelse er unødvendig, og at et langt billigere 

projekt ville have været fuldt tilstrækkeligt for afviklingen af færgetrafikken. 

Flertallet mente dog at Velfærdsministeriet ikke tager stilling til økonomien, men alene 

forholder sig til dispensationen, i forhold til finansloven. 

 

Jon udtrykte at han ikke er interesseret i at stoppe projektet. Bortset fra de indsigelser vi 

har gjort, 

er det vel et plus for Hou, med den nye havn, og i dette synspunkt blev han bakket op af de 

fleste af 

deltagerne. 

 

Medlemsmødet i hallen.  

 

Kommunen ville ikke selv arrangere et informationsmøde om kommuneplanstillæg, 

lokalplanforslag og VVM redegørelse for trafikhavnen, derfor måtte Hou Fællesforum tage 

over for at højne informationsniveauet. 

 

Vi holdt et ganske velbesøgt møde med mere end 100 fremmødte som hørte formand for 

Teknisk Udvalg Elvin Hansen tale om udvidelsen af Hou havn.  
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Ifølge Elvin har kommunen opkøbt hele havneområdet, men lokalplanerne for resten af 

havnen incl. boliger og grundsalg er endnu ikke afklaret. Elvins informationer om den 

øvrige del af havnen var derfor et udtryk for hans personlige synspunkter. 

 

Niels foreslog at vi graver lidt i kommunens informationspolitik lavet i 1999. Han mener 

ikke at de lever op til den, hvilket han fik medhold i fra de øvrige mødedeltagere. 

Vi kunne skrive til dem og evt. aftvinge dem en begrundelse for hvorfor de er så uvillige til 

at holde 

informationsmøder i Hou om havneudvidelsen. 

 

Referat fra ovennævnte møde kan ses på vores hjemmeside 

www.houfaellesforum.odderweb.dk  

 

Hvordan gør man andre steder. 

 

Jesper havde læst i avisen om et projekt i Skanderborg, og havde efterfølgende søgt på 

nettet og fundet materiale om deres projekt kaldet Lille Nyhavn. Et billede fra nettet blev 

rundsendt som illustration om hvilke tanker man gør sig i Skanderborg. 

 

Thomas nævnte Holland som eksempel på hvordan man kan bygge. Holland er nok speciel 

da de tænker meget i at udnytte pladsen effektivt, så de bygger gerne opad, og desuden 

laves en stor sammenblanding af byggestile og miljøer. 

Thomas Jægers henvendelse til kystdirektoratet 

 

Kystdirektoratet har på grundlag af Jægers brev bedt NIRAS om en udtalelse,  

Kort fortalt er Thomas bekymret for ændringen af strømforholdene på grund af den nye 

mole, herunder påvirkningen af Rønnen. 

 

Hvor langt er man kommet med byomdannelsesplanerne. 

 

Niels mente at han som medlem af Havneforum burde være orienteret om hvordan 

planerne skrider frem. På trods af manglende information mente han dog, at de 3 

developere allerede er i fuld gang, med at lave deres bud på hvordan havnen skal 

udformes. 

 

De to tilstedeværende medlemmer af Havneforum var heller ikke i stand til at besvare 

spørgsmålet om hvorvidt kommunen vil komme til Hou og vise projekterne frem når de er 

færdige. 

 

Hvordan skal vi bruge vores kræfter fremover 
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Niels opfordrede til at vi orienterer hinanden hvis vi finder noget interessant, og Jørn 

supplerede med, at sige at der ikke er nogen grund til at vi alle sidder og søger de samme 

informationer 

 

Niels foreslog at vi hver især tager billeder af havnemiljøer på sommerens ferietur, hvis 

muligheden er tilstede, gode såvel som dårlige eksempler. Send dem til Niels som så vil 

sortere i dem og vise dem frem ved en senere lejlighed, måske ved at lave en lokal 

udstilling over emnet. 

 

Vi vil også fremover gøre opmærksom på vores interesse for sagen, ved at skrive 

læserbreve til de lokale aviser. 

 

Der var enighed om at der bliver brug for vores kræfter til efteråret når de 3 developer 

forslag samt lokalplaner for resten af havneområdet præsenteres.  

 

Eventuelt 

 

Ros til Vagn for hans læserbrev, hvori han sidder på en bænk på havnen og filosoferer over 

havnens fremtid. 

 

Næste møde  

 

Afholdes tirsdag den 26.08.08 kl.19.00 på Egmont. 


