
I starten af sommeren 2020 etablerede vi en aktivitetsgruppe, 
som sammen med bygherrerne på rallejet, Domis, har kigget 
på aktivitetsmuligheder på havnen/havet i forbindelse med byg-
geriet af Færgebyen. Hou Lystbådehavn, Kajakklubben, Vinter-
badeklubben, HOIFs svømmeklub, Egmont Højskolen, HMI og 
andre interesserede – dykkere, snorklere, roere – har været 
og er repræsenterede i gruppen og sendte inden sommerferien 
2020 en liste over drømme og ønsker til aktiviteter til Domis 
og Odder kommune. Vi har været omkring både havbassin, 
stenrev, sauna og udekøkken og selvfølgelig som noget af det 
væsentligste en adgang til havet fra stenmolen på rallejet.
Domis har skitseret denne tilgængelige platform og en hav-
svømmebane på 100 meter samt mulighed for etablering af en 
snorkelsti, dykning, lystfiskeri m.v. Den kan placeres mod syd 
så tæt på lystbådehavnen som muligt ift. det kommende byg-
geri. Det er vigtigt at understrege, at etablering af dette er af-
hængig af godkendelse fra myndighederne (Odder Kommune, 
Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen), og det vil i første omgang 
være en midlertidig aktivitet, som forhåbentlig bliver så attrak-
tiv, at den kan blive af varig karakter, når Færgebyen er byg-
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get. Vi forestiller os, at både svømmere, dykkere, snorklere, lyst-
fiskere, motionister, SUP’ere vil kunne få glæde af dette – og også 
dem, som blot vil nyde solen med en kop kaffe i hånden.
Både Domis og Odder Kommune er lydhøre over for vores idéer 
og ønsker ligesom vi aktiviteter og liv på havnen og rallejet. God-
kendelser ved de rette instanser arbejder lystbådehavnen, Domis 
og OK med, men selve etableringen vil være noget, som Hou-
borgerne skal stå for, så derfor vil vi i foråret forsøge at etablere 
en gruppe af Hou-borgere med hænderne skruet rigtigt på, som 
vil give en hjælpende hånd.
Skriv gerne til Eva Carlslund på ec@egmont-hs.dk,  hvis du her 
på falde-rebet har en virkelig god idé, som vi ikke har fanget og 
også gerne, hvis du lige nu tænker, at du gerne vil være med i 
etableringsfasen.
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