
Det hele startede i 1994. 
I maj måned foretog Odder kommune – Driftscentret – en oprydning på sydstranden. 
Alle de ting der ikke skulle blive liggende blev mærket med gul spray-maling – gamle joller, 
jernstativer og meget mere. 
Så kom sindene i kog – nogle af grundejerne på Strandgade mente ikke der skulle ryddes sådan op  
- andre mente det var en god ide. 
Enden på det hele blev at en række brugere af sydstranden holdt et møde med lederen af 
Driftscentret – Ole Breum  - emnet var “hvad skal vi med sydstranden?” 
Per Floris havde taget initiativ til mødet og resultatet blev at Odder kommune foreslog at 
interesserede i Hou tog vare på arealet. 
Der var ikke stemning for at lade Fiskeriforeningen tage opgaven på sig. Fordi – som det blev sagt – 
ikke alle med en jolle var interesserede i at fiske – måske ville de blot sejle en stille tur med mutter 
i båden – en kande kaffe og måske en lille øl. På pladsen skulle der så være plads til ophaling af 
både – et skur til vager og redskaber – borde og bænke og en opslagstavle. 
  
Som sagt så gjort – den 17. januar 1995 afholdtes stiftende generalforsamling for Hou Sydstrand 
Jollelaug. 
Der var vedtægter på plads og en bestyrelse bestående af Leon B Nielsen, Jens Dyngby og Svend 
Åge Nielsen blev valgt. 
  
Og siden er det kun gået fremad. 
I de første 3 år havde lauget – foruden pladsen ved Strandgade – et lille skur hvor medlemmerne 
kunne mødes. 
Her diskuteredes hvorledes stranden skulle holdes ren og tilgængelig – det var nemlig een af 
betingelserne for at lauget kunne “få” råderet over arealet. 
Endvidere drøftedes hvilke “festligheder” lauget skulle iværksætte – det endte ved 
strandrensningen samt en årlig udflugt.  
  
Så kom lauget i besiddelse af en skurvogn og den tjente de agtværdige medlemmer godt i 7-8 år. 
I denne periode voksede lauget – der må højst være 130 medlemmer og på stranden må højst 
ligge 60 joller. 
  
Den årlige udflugt gik ofte til Tunø – og det var fornøjeligt. 
  
I ca 2006 erhvervede lauget så et af de nybyggede huse på lystbådehavnen. Nu er vi vandfaste 
med en af Jyllands bedste beliggenheder. 
vi har gennemført strandsrensninger hvert år siden stiftelsen – vi har besøgt Tunø, Samsø, 
Endelave, Horsens, Aarhus – har jeg glemt noget?? 
  
Lauget er i god gænge. 
Der er venteliste – kvinder har fået adgang til lauget – dagligdagens store og små problemer bliver 
løst – så alt i alt må Hou Sydstrand Jollelaug siges at udfylde sin rolle som en af de vægtige 
kulturinstitutioner i byen.   
 


