
DE TO BRØDRE FRA HOU 

 
 

I april 2014 skrev vi om TO BRØDRE FRA HOU. De to, Jesper og 

Nicolai Markfoged, har for nu snart 3 år siden startet firmaet CC 

Green. 



Jeg finder dem i dag i et hus på Villavej i Hou. Lige nu er de godt i 

gang med om- og tilbygning af huset, der ligger imellem HMI´s 

bygninger. Huset skal gøres klar til forstander Peter Gordon, HMI, 

og hans familie. Huset er en typisk opgave for dem, hvor de udfører 

tegninger over ændringerne og har ansvaret for det, der skal ske i 

processen. De er begge optaget af, at alt det, de står for, er så 

energirigtig som muligt. 

Lige nu har de færdiggjort en uddannelse som BedreBolig 

rådgivere. BedreBolig er et tiltag staten har gjort sig, så det er 

muligt at hente hjælp hos rådgivere og dermed få en bedre bolig og 

få mindre energiforbrug. Alle BedreBolig rågivere har gennemført 

en særlig efteruddannelse og er godkendt af Energistyrelsen. 

Jesper og Nicolai er de eneste med den uddannelse i Odder 

kommune p.t. 

De har senest stået for flere byggerier i Hou. Bøgelunden 13 og en 

villa i Strandparken, er nogle af dem. Der er godt gang i 1-

familiehusene i Odder kommune i det hele taget, og de regner med 

at stå for 6-7 stykker af dem i 2015. 

De benytter udelukkende lokale håndværkere. Murer og tømrer er 

fra Hou. VVS skaffer de fra Hundslund, maler og elektrikerarbejde 

udføres af håndværkere fra Odder. 

På mit spørgsmål om der er mere byggeri i Hou, de gerne vil være 

medvirkende i, kommer der et hurtigt svar. De vil rigtig gerne være 

med i byggeriet af den nye Sognegård, der skal bygges i 

Søndergade. Begge synes det vil være en særdeles spændende 

opgave. 

Der er også denne gang stor gejst i det, de laver og beretter om.  

Personligt synes jeg, det bliver spædende at se, om de kommer 

med i bygningen af Sognegården. 

27.01.2015/billed og tekst Grethe Vejs 


