
Høfdeholderne 
 

Foreningen høfdeholderne blev stiftet i 2005. Forinden var der gået 2 års arbejde 
for den absolutte stifter af Høfdeholderne Erik Hviid, Lærkevej 26 i Hou. Han 
brugte de 2 år til at skaffe medlemmer. Han gik simpelthen rundt til alle i byen, og fik 
en utrolig stor og positiv opbakning. Denne opbakning gav ham lyst til at gå videre, og 
så startede den tunge og lange vej med at søge tilladelser hos diverse relevante 
myndigheder. Der skulle søges hos kystdirektoratet, grundejerne, kommunen og 
naturstyrelsen. Alene kystdirektoratet repræsentere 16 instanser, som hver især 
skulle spørges, så det var en lang proces. 
 

 
Erik Hviid fotograferet ved Hou Strand. 
 
Erik havde samlet sig en håndfuld mennesker, som stod bi i denne proces, så ved 
stiftende generalforsamling i 2005 var papirerne i orden, og man kunne gå i gang med 
det, som det hele drejede sig om, nemlig at få bygget høfderne. Bestyrelsen 



udgjorde, foruden Erik, som blev valgt til formand, Ole Sørensen, Kirsten Bøgholm og 
Flemming Roger. 
 
Der blev bygget i alt 6 høfder med den længste mod nord og med aftrapning mod syd. 
 
Hvad fik dig egentlig til at tage dette initiativ Erik? 
De små børn skar deres fødder på de skarpe flintesten, for der var jo ingen sand 
overhovedet! Ja, det var så slemt, at fundamentet til det blå flag var ved at skylle 
væk. Hertil kommer, at det var en offentlig badestrand med blå flag. Disse forhold 
kunne vi simpelthen ikke byde turister og folk fra Hou. 
 
Hvad så med resultatet Erik – lever det op til forventningerne? 
Ja, det blev over al forventning – der er stort set fyldt op med sand alle steder. 
Bemærk for øvrigt, hvor dejligt det er blevet ved Egmont Broen og den kommunale 
bro! 
 

 
Her viser Erik, hvor man for 9 år siden startede med den pågældende høfde, så der 
er indvundet meget land/sand siden da. 



 
 
Er det ikke dyrt at vedligeholde høfderne og rense stranden? 
Jo, det er, men her kommer den store støtte os til gode. Der er stadigvæk mere end 
100 husstande som medlemmer af Høfdeholderne, og denne medlemsskare har været 
konstant igennem årene. Hertil kommer en stor støtte fra entreprenør John Kjær, 
som har stillet mange timers arbejde gratis til rådighed. Lokale landmænd har 
doneret sten. Jeg er også meget imponeret over Odder Kommunes støtte, både da vi 
var i startfasen og nu, hvor kommunen hvert år renser stranden for tang. 
 

 
 
Høfdeholderne arbejder sammen med Hou Fællesforum, Oplevhou, og Det grønne 
fællesskab, som snart åbner den nye sti. Erik Hviid siger, at foreningen lige nu 
arbejder på at få gyngestativet tilbage. Han mener, at der er en hævdvunden ret til, 
at det må stå, hvor det altid har stået igennem mere end 25 år. Det skinner tydeligt 
igennem, når man taler med Erik, at han er meget optaget af børnenes ve og vel! 
 



 
Her står en tydelig stolt Erik – lige midt i sin egen ”ørken”. 
 
Og så lige et sidste spørgsmål – Hvor kommer navnet Høfdeholderne fra? 
Jah, lidt sjov måtte vi jo lave. Navnet tenderer jo hofteholdere. Så Høfdeholdere 
holder på sand og mange hofteholdere har jo også særdeles meget, de skal holde på! 
 
Høfdeholderne afholder generalforsamling tirsdag den 1. april kl. 19.30 i HMI´s 
spisestue. 
 
 
Læs mere om Høfdeholderne på deres hjemmeside  
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