
HØFDEHOLDERNE: 

Sker der snart noget? 
Kære beboere i Hou.      APR 2019 

Som I alle har bemærket var vinterens storme igen hårde ved Kyststien. 

Odder Kommune (OK) har repareret Kyststien. Alle er godt klar over, at det ikke holder en evighed 
og OK er i gang med at se på en evt. flytning af stien ved Naturstyrelsens område. 

Der skal både en forlænget skråningsbeskyttelse til, for at stien ikke igen undermineres på de lave 
stykker og der skal høfder til for at holde på sandet, så stenene ikke undermineres både på de lave 
og på de højere stykker. Vi har også en tilførsel af sand med i ansøgningen om høfder. 

Sten og høfderne afventer stadig en tilladelse fra Naturstyrelsen. Vi og OK har rykket flere gange. 
Når vi har modtaget tilladelse forventer vi, at OK træffe afgørelse snarest muligt (efter den 
lovpligtige høring). Sagen skal også for Miljø-, teknik- og klimaudvalget (MTK). 

MTK har endvidere afsat midler til at se på klimatilpasning i Hou.  
Noget konkret må dog forventes at have lange udsigter. 
Vi i Høfdeholderne kan og vil, gerne sammen med dig, gøre noget her og nu. 
 
Høfder vil under alle omstændigheder bidrage til, at fremtidige højvandssituationer ikke 
ødelægger strand, sti eller grunde. 
Men høfder koster også penge, derfor håber vi igen i år på jeres fortsatte støtte til Høfdeholderne 

Hou. Vi skal nok tage os af både ansøgninger og gennemførsel af arbejderne. 

Støtten (100 kr pr husstand eller 50 kr pr medlem også gerne donationer) kan indbetales på 

konto 1944 – 7557 211 920 eller som indbetalingskort  73 – 89855829. 

Bemærk venligst, at vi har generalforsamling tirsdag den 30. april kl 1930 i spisestuen på Hou 

Maritime Idrætsefterskole. 

Skolen giver kaffen, vi kommer med kage og det utrolige tallotteri, hvor du selv bestemmer tallet! 

 

Ja, tilmed er der også mulighed for at være med til at bestemme, hvad midlerne skal bruges til 

samt hører nærmere om tilstanden ved Hou Nordstrand. 

Dagsorden ud over behandling af forslag til kystbeskyttelse kan ses jf. vedtægterne via siden 

OPLEVHOU.DK på hjemmesiden http://bricksite.com/hofdeholderne/velkommen 

 

Bestyrelsen består af  

Erik Hviid, Lærkevej    (på valg, modtager genvalg) 

Kirsten Bøgholm, Egehovedet    

Ole Sørensen, Villavej     

Flemming Roger Kristensen, Hou Strandpark  (på valg, modtager genvalg) 

Bente Haugaard, Rypevej   

 

Mvh bestyrelsen for Høfdeholderne Hou                   

http://bricksite.com/hofdeholderne/velkommen

