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Historik

I slutningen af 1800-tallet bliver Hou Havn etableret og
samtidig bliver der ført jernbane fra Aarhus til Odder
og senere bliver banen ført helt ned på Hou Havn.
Havnen udvikler sig som ind- og udskibningshavn og
fiskerihavn og samtidig begynder et driftigt erhvervsliv, bl.a. med et bådværft. Hofjægermester C.F.E. von
Holstein-Rathlou – (1849-1919) ejer området og er
den entreprenante iværksætter. Til sin mor etablerer
han villaen Holsatia i 1884, som i folkemunde kom til
at hedde "slottet".

I 1956 overdrog Samfundet og Hjemmet for Vanføre
feriehjemmet til Vanføreforeningen. Feriehjemmet
havde i alle årene givet underskud og administrationschef, Poul Stockholm i Sahva kunne se, at Oluf Lauths
idé om at gøre feriehjemmet til højskole, ville sikre
driften hele året, sådan at der var højskole i 7 måneder og feriehjem i 5 måneder om året. Holsatia Højskole fik sit første elevhold den 1. november 1956.

Op til 1920erne fungerede det som feriebolig og enkesæde for Rathlou-familien. Derefter blev det ferie- og
rekreationshjem indtil tyskerne rykkede ind i 1941. De
to frøkener, der ejede Holsatia, satte det til salg i 1945,
hvor Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA)
erhvervede slottet, skoven, stranden og parken. Fra
1947-48 blev to større barakbygninger og 9 hytter fra
tyskernes hovedsæde i Silkeborg, flyttet til området
ved stranden, hvorved feriehjemmet Holsatia fik en vis
volumen. I begyndelsen af 50erne var det et yndet
feriested for medlemmer af Vanføreforeningen (i dag
Dansk Handicap Forbund).

Hytterne på strandgrunden var i drift hele året indtil
1961 og derefter forfaldt de, da de ikke blev brugt
eller vedligeholdt. I midt-70erne blev de fjernet. Allerede dengang i 70’erne var der et ønske om at få etableret ”feriehytter” til erstatning af de kondemnerede
hytter. Egmont Højskolens nuværende forstander blev
ved sin tiltrædelse i 1991 pålagt at forsøge at retablere
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hytterne, så de kunne anvendes til elever om vinteren
og ferieformål om sommeren.
Støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond
Arbejdsmarkedets Feriefonds daværende formand
Aase Olesen og direktør Bodil Mogensen så - efter
nogle drøftelser - positivt på et lille feriecenter med
10-12 handicapegnede enheder, såfremt administration, drift mv. blev varetaget af Egmont Højskolen. Da
Hou Træskibsværft var til salg og kunne understøtte
skolens begyndende engagement med sejlads for
kørestolsbrugere, var det oplagt, at lade værftet indgå
i et ferie- og sejlcenter. Samtidig kunne der etableres
en både- og badebro, som skulle være tilgængelig for
kørestolsbrugere.
I 1993 gav Arbejdsmarkedets Feriefond det første
skriftlige tilsagn om støtte til etablering af Hou
Søsportcenter (i det følgende benævnt HSC) bestående af 11 feriehuse, anlæg af en både- og badebro samt
køb af Hou Træskibsværft.

Efter aftale med Undervisningsministeriet blev husene
placeret på Egmont Højskolens grund med en 30årig
lejeaftale. Samtidigt godkendte Undervisningsministeriet, at skolens forstander skulle være ulønnet administrativ ansvarlig leder af HSC. For at undgå habilitetsproblemer skulle/skal alle økonomiske mellemværender mellem HSC og Egmont Højskolen prisfastsættes af
en uvildig instans og godkendes af såvel skolens som
HSC's bestyrelse og revisorer.

De første skitser:

Den 20. maj 1997 kunne Prinsesse Alexandra indvi
huse, bro og værft og samtidig blev hun gudmor til
skoleskibet Prinsesse Alexandra.
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Det blev en stor dag og allerede første år var alle huse
booket i både skulder- og højsæson.
Tilgængelighedsforbedringer
I 2004 trådte Arbejdsmarkedets Feriefond velvilligt til,
da både bro, værft og husene havde nogle tilgængelighedsmæssige udfordringer. Efterspørgslen efter
loftskran, et ekstra badeværelse til "handicaphjælpernes værelse" var markant. Derudover viste de første
års erfaringer, at tilgængelighed til vand, strand, bro
og havneanlæg kunne forbedres betydeligt. Disse nye
tiltag blev indviet af den senere miljøminister Kirsten
Brosbøl, fhv. sundhedsminister og formand for Det
Centrale Handicapråd, Ester Larsen, Arbejdsmarkedets
Feriefonds formand, Poul Ulsøe, HSC’s formand, amtsborgmester Ib Frederiksen og borgmester Elvin Hansen.
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Den nye investering betød, at alle bådene kom til at
ligge ved en flydebro med liftkran til hver enkelt båd,
samtidig med at tilgængeligheden til de større både
blev optimal.
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Forbedringer i feriehusene 2005
Adgangskontrol til automatisk døråbning, som kan
fjernbetjenes:

Hæve-sænkeskabe over køkkenbordet:

Automatik på havedør:
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Loftlift mellem soveværelse og badeværelse:
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Det nye ekstra badeværelse:

Hvem er bruger af Hou Søsportcenter?
Lavsæson:
Primært familier med et eller flere kørestolsbrugende
familiemedlemmer, herunder en del veteraner (især
weekender). Mindre grupper fra Spastikerforeningen,
Gigtforeningen, Muskelsvindfonden, Dansk Handicap
Forbund og en del patientforeninger. I lavsæsonen
benyttes centret også af forældregrupper, både til
børn og unge med handicap.
Mellemsæson:
Er stort set samme brugergruppe som i lavsæsonen,
men også flere ældrecentre og bofællesskaber for
mennesker med handicap benytter huse og faciliteter i
5-6 dage ad gangen. Flere specialskoler for svært fysisk
handicappede børn og unge har en uges ophold indlagt som fast tilbagevendende begivenhed.
Højsæson:
Primært familier med et kørestolsbrugende familiemedlem, men også mindre grupper med tilknytning til
handicaporganisationerne, forældreforeninger, patientforeninger eller boformer.
For alle tre sæsoner gælder det, at centret har omkring 30-40% "stamkunder". Vi har også erfaret, at de
brugergrupper, vi henvender os til, skifter mellem
Dronningens Ferieby i Grenå, Musholm Ferie, Sport &
Konference ved Korsør og Hou Søsportcenter. Dette
skyldes naturligvis, at ingen andre feriecentre og hoteller har de handicapkompenserende hjælpemidler
og indretninger, som vi deler med de to andre feriesteder.
Vandhalla - Danmarks mest tilgængelige svømmehal
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I 2013 blev Vandhalla indviet. Udover en fuldt tilgængelig vandrutsjebane er svømmebassin og varmtvandsbassin indrettet, så mennesker med handicap
kan komme værdigt i vandet via ramper. Omklædningsfaciliteterne omfatter 6 kabiner med loftlift, så
alle ugenert kan gøre sig klar til en tur i bassinerne. I
forbindelse med svømmebadets tilblivelse fik Egmont
Højskolen en hal i fuld størrelse med klatrevæg og et
træningsrum med tilgængelige træningsfaciliteter.
Vandhalla er åbent for offentligheden i weekender og
efter aftale i løbet af ugen. Det siger sig selv, at
Vandhallas faciliteter har gjort, at mennesker med
handicap i højere grad efterspørger feriehusene i både
lav- og mellemsæson. Den samlede anlægsum for
Vandhalla blev små 140 millioner kr. Støtte fra flere
filantropiske fonde sikrede realiseringen af et unikt
idrætsanlæg, som opfylder FN’s handicapkonvension.

landsrejser altså ikke er en mulighed. Det er ofte borgere, hvis handicap har et omfang, som kræver de
faciliteter, der findes i Grenå, Korsør og Hou. Disse
grupper giver udtryk for, at andre almindelige feriecentre, hoteller og udlejnings-feriehuse ikke råder
over de handicapkompenserende faciliteter, som findes i netop de tre centre.
Konkurrenceforvridning i forhold til FN’s handicapkonvention
Det er vores umiddelbare fornemmelse, at bestemmelserne i FN’s Handicapkonvention vil have forrang i
en situation, hvor konkurrencebestemmelser støder
sammen med de bestemmelser, som konventionens
artikler beskriver. I de enkelte nationalstater, blev det
naturligvis drøftet, hvorvidt de økonomiske byrder,
der fulgte med en ratificering, overhovedet ville kunne
opfyldes i de enkelte lande. Opfyldelseskravet skal
naturligvis relateres til de enkelte landes formåen og
generelle levevilkår, men det er og var forudsat at det
offentlige (staten) er afhængige af markedet og civilsamfundet, og at filantropi indgår som en mulighed for
at opfylde konventionens intentioner.

Veteraner
Handicapidrættens Videnscenter har arrangeret en del
kurser for krigsveteraner og flere har været henlagt til
Hou Søsportcenter. Handicapidrættens Videnscenter
valgte at benytte højskolens faciliteter og flere måltider blev indtaget på højskolen. I den rapport, som er
under udarbejdelse om indsatsen for veteraner, omtaler flere af deltagerne opholdet i HSC og på højskolen
som en væsentlig øjenåbner i forhold til forståelse af
den enkeltes nye situation. En erkendelse af bl.a. nødvendigheden af hjælpemidler. Forrige sommer fortalte
en ben-amputeret kørestolsbrugende veteran, at han
her kunne holde ferie med sine børn og kunne komme
i havvand eller i svømmehal uden problemer, hvilket
gav ham nærhed til sine to børn. Den samme veteran
benytter feriehuse og faciliteter mindst 4 gange om
året.

Da Fonden Realdania bevilligede godt 60 millioner til
Vandhalla, blev det uformelt undersøgt om ”gaven”
ville konflikte med konkurrencelovgivningen. Det
mundtlige svar fra nu afdøde landsdommer, Holger
Kallehauge var, at i forhold til det konventionsrelaterede formål vi med Vandhalla ville opfylde, ville det
aldrig konflikte med konkurrencebestemmelserne,
hverken de danske eller de europæiske. I denne redegørelse tillader vi os at medtage de artikler fra konventionen, som vi finder relevante i vurderingen af HSC’s
eventuelle ”konkurrenceforvridende” aktivitet.

Serviceloven giver begrænsninger for mennesker
med handicap
De mennesker med handicap, som er afhængige af
omfattende pleje og omsorg, og som ikke er i stand til
at administrere egen hjælpeordning, vil ofte være
henvist til boformer og bofællesskaber, hvor de modtager hjælp og støtte efter servicelovens §85. Det er
imidlertid sådan, at denne støtte ikke kan medtages til
udenlandsophold, hvorfor vi oplever flere borgere
med senhjerneskader og kognitive funktionsnedsættelser bruger HSC og de to andre feriecentre, da uden-

Vi har en del gange, i de år HSC har eksisteret, valgt at
refundere den indbetalte leje til gæster i husene, som
fandt indretningen alt for hospitals- og institutionspræget. Og vi ved med sikkerhed, at mange fravælger
HSC som en feriemulighed, når de erfarer, at husene
er med en del ”handicap” relateret udstyr. Det var helt
bevidst og i overensstemmelse med AFF, at vi valgte at
lade de handicapkompenserende funktioner gå forud
for en æstetik som kunne nedtone eller fjerne det
”hospitalsagtige”. Med konventionens fokus på universel design, har man i dag meget mere fokus på
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NOTE: Uddrag af handicapkonventionen

æstetiske løsninger, som øger tilgængeligheden, uden
at signalere handicap og ”sygdom”.

Artikel 1 beskriver formålet med konventionen og beskriver
den gruppe som er omfattet af konventionen. Konventionen
skal fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med
andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har
en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan
hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på
lige fod med andre.

I juli 2009 ratificerede Danmark FN’s handicapkonvention. Danmark skal herefter sikre, at personer med
handicap kan nyde de rettigheder, som konventionen
foreskriver.
AFF har med sin støtte til etablering og udbygning af
Dr. Ferieby, Musholm Ferie, Sport & Konference og
HSC i enestående grad levet op til Handicapkonventionens bestemmelser, særligt artiklerne 1, 9, 19, 28 og
30. De relevante underpunkter er medtaget som en
note nedenfor i denne redegørelse.

I artikel 9 gøres det klart, at deltagerstaterne træffer passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap
på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser
og transportmuligheder, … og at bygninger, veje, transportmuligheder og andre indendørs og udendørs faciliteter,
herunder skoler, boliger, sygehuse og andre sundhedsfaciliteter og arbejdspladser, gøres tilgængelige.

HSC og Egmont Højskolen
Som det tidligere er nævnt, var betingelsen for en
bevilling fra AFF tilbage i 1993, at der blev skabt et
symbiotisk forhold mellem HSC og Egmont Højskolen.
De to institutioners økonomi skulle være klart adskilt
og de økonomiske relationer som ”symbiosen” betinger, skulle være transparente og værdisat af eksterne
”vurderingsmænd”. I de 20 år ”symbiosen” har eksisteret, har det været til stor fordel for begge parter og
vi er naturligvis Arbejdsmarkedets Feriefond dybt
taknemmelige for, at aktivitets- og feriemuligheden
for mennesker med handicap blev skabt i en værdifuld
relation til Egmont Højskolen.

Artikel 19 giver retten til et selvstændigt liv og til at være
inkluderet i samfundet, hvorfor deltagerstaterne anerkender, at alle personer med handicap har lige ret til at leve i
samfundet med samme valgmuligheder som andre,…. og at
give støttetilbud, som forebygger isolation og udskillelse
….og sikrer, at personer med handicap har mulighed for at
vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige
fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt
boform,…og sikrer, at samfundets tilbud og faciliteter til den
almene befolkning er tilgængelige for personer med handicap på lige fod med andre og tager hensyn til deres behov.
Artikel 28, som handler om tilstrækkelig levefod og social
tryghed, slås det bl.a. fast, at personer med handicap sikres
lige adgang til passende tilbud, udstyr og anden bistand til
handicap-relaterede behov til en overkommelig pris,…
Artikel 30 handler om Deltagelse i kulturlivet, rekreative
tilbud, fritidsaktiviteter og idræt
Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at tage del i kulturlivet på lige fod med andre og skal
træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer
med handicap:
… videst muligt omfang deltager i almene idrætsaktiviteter
på alle niveauer, … at sikre, at personer med handicap har
mulighed for at arrangere, udvikle og deltage i handicapspecifikke idrætsaktiviteter og rekreative tilbud, og med henblik
herpå at tilskynde til, at de på lige fod med andre får passende instruktion, træning og ressourcer,…
at sikre, at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder,…
at sikre, at børn med handicap har adgang på lige fod med
andre børn til at deltage i leg, rekreative tilbud samt fritidsog idrætsaktiviteter, herunder sådanne aktiviteter i skolesystemet, ….
at sikre, at personer med handicap har adgang til tilbud fra
arrangører af rekreative tilbud samt turist-, fritids- og
idrætsaktiviteter.

____________________
Stig Langvad, formand

____________________
Henrik Hansen, næstformand

____________________
OIe Lauth, Forstander, adm. leder
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