
Referat Møde i Hou Stenrevsgruppe TIR 14 JUN 2022 på Lærkevej 29. 

 

Til stede: Martin, Keld, Søren og Erik 

 

1. Status. 

Der er uofficielt meddelt fra OK, at der stilles midler til rådighed til den marinarkæologiske 

forundersøgelse.  Erik søger officiel skrivelse på dette. 

Erik har kontaktet MOMU der tlf meddelte, at undersøgelsen planlægges til efter sommerferien. 

Søren vil tale med Jacob om kontakt til MOMU for nærmere tidspunktangivelse. 

Keld har mødt Tanja Nielsen/Veluxfonden. Så positivt på vor ansøgning, men beslutning skal 

selvfølgelig tages af fondens ledelse. 

Lars har modtaget det nye tilbud fra Vesta Fjord (fordelt). 

 

2. Undersøgelse af havbund for ny placering af rev 1. 

Jacob + Søren sætter sig i spidsen for undersøgelsen når HMI er færdig med sejladsuge. 

Vinklen på revet afhænger af havbundens gradient. Skal stadig være 100 x 800 m fra 4 – 10 m 

dybde. 

Primær placering ud for de sydligste sommerhuse ved Dyngby. 

Vi husker, at der skal tages hensyn til søkabel. 

Der ses samtidigt efter evt. ålegræs ved rev 2 og 3. 

 

3. Udarbejdelse af ansøgning for nyt rev 1. 

Gøres kort med henvisning til den tidligere ansøgning, men selvfølgelig med nyt kort og billeder af 

havbunden med stedfæstelse. 

Der indarbejdes dog forslag om mulig benyttelse af beton fra f.eks. den kommende havneby. 

 

4. Aftaler vedr. brug af havn. 

Erik + Keld aftaler møde med Leo/OK. 

 

5. Varsling af entreprenører mv. herunder udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale. 

Nyt tilbud er som nævnt modtaget fra Vesta Fjord. 

Der varsles først når nærmere udkomme af marinarkæologisk undersøgelse anes/kendes. 

 

6. Indhentning af tilbud på skiltemateriale og bøjer. 

Kåre opfordres til at sætte sig i spidsen for dette. 

Må gerne ligne Naturstyrelsen skilte.  

Evt. kan firmaet Dengsø i Skanderborg kontaktes. 

Der ønskes også en forslag til hvordan indholdet sættes op med placering af billeder, tekst og QR 

kode. 

 

7. Grønt partnerskab. 

OK har opfordret til, at vi stifter et grønt partnerskab. 

Vi bør snarest indkalde til et stiftende møde. 

Forslag 16 AUG kl 1930 på Egmont. 

Også i orden, hvis der gives skriftligt tilsagn med oplysning om kontaktperson. 

 

 



Forslag til deltagere: 

MOMU 

Aarhus Universitet. 

DN 

Sportsfiskerne 

Dykkerne 

Landboforeningen 

Egmont 

HMI 

Hou Skole 

Kystlandet (Turistforening) 

Grundejerforening sommerhuse. 

Sejlerne 

Hou Lystbådehavn 

Grønt Råd 

Klima &Planudvalget. 

Odderegnens Familielandbrug. 

Friluftsrådet 

DOF 

Økologiens Have 

Jægerne 

Samsøfærgen 

Tunøfærgen 

Andre stenrev: Als, Horsens, Aarhus. 

Hou Færgeby 

HFE Ejendomme 

Kvickly 

(Kom selv med flere) 

Alle bør kontaktes telefonisk inden udsendelsen. Erik fordeler ansvar herfor. 

Erik + Lars laver udkast til skrivelse. 

Keld undersøger vedr. et evt. kommende ”Havets Hus” i fm. Færgebyen. 

Martin kontakter EU-kontoret i Aarhus. 

Søren sender link til ”undervandsjagt-mand”. 

 

8. Næste møde. 

TIR 09 AUG kl 1930 på Lærkevej 26. 

 

9. Evt. 

Der er i næste uge udplantning af Ålegræs i Horsens. Keld tager kontakt. 

Der åbnes snart for tilmelding til serie ”Naturgenopretning i havet omkring DK”. Link? 


