
Hou Fællesforum 
 

LOKALREDAKTION I Hou Hallen 
 

- netværk i Hou 

 
Netværket skal føde lokalredaktionen med historier og informationen skal flyde begge veje, både 
fra netværket til redaktionen og fra redaktionen til netværket. 
 
Netværket skal bestå af: 
alle butikker 
alle erhvervsdrivende 
alle skoler 
alle institutioner 
Hou Havn – Hou Lystbådehavn – Færgerne Tunø og Samsø 
Campingpladserne 
alle foreninger 
alle interessegrupper- havnefesten, kulturugen o.s.v. 
 

Kort sagt alle foreninger, institutioner og erhvervsdrivende i Hou. Alle skal have en repræsentant i 
netværket, som kontakter redaktionen eller som redaktionen kontakter for at få ugens 
historie/event. 
 
Redaktionen skal bestå af frivillige: 

Kvalifikationer: Det skal være personer, som kan og vil skrive om store og små begivenheder i 
lokalsamfundet og som er villige til at tage ud på stedet, tage et billede, få et interviewe, gå hjem 
på redaktionen og skrive historien og sidst lægge den ud på nettet www.oplevhou.dk 
Redaktionen skal bestå af 8 personer – der arbejder i hold af 2 personer. 
Det vil betyde, at man skal være på redaktionen en gang månedligt sammen med en 
makker. 

Det er magtpåliggende for mig, at der er et ugentligt redaktionsmøde i Hou, for ved deres 
tilstedeværelse at synliggøre, at vi har en lokalredaktion. Signalerer til alle ”kom indenfor” hvis du 
har en god historie” vi skal viderebringe. 
Igen være med til at styrke fællesskabet i Hou Hallen. 
 
Ambition: 3-5 nyheder hver uge: 

For at bevare aktualiteten og for at få så mange hits som muligt. 
 
Målgruppe: 

Hou og omegns befolkning, mulige tilflyttere, offentlige myndigheder, turister. 
 
Målsætning: 

Booste Hou ved at synliggøre de mange tiltag og aktiviteter, der sker i området til gavn og glæde 
for alle og dermed styrke fællesskabet. 
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Økonomi: 

- Alt hvad der er gratis er ikke noget værd! 
 
Derfor skal det koste noget: 
Alle momsregistrerede skal betale et årligt kontingent på 500,- for at være med i netværket  
og dermed får mulighed for at få gratis presseomtale. 
Alle andre skal betale 100,- i årlig kontingent for denne ydelse. 
 
Pengene skal bruges til: 
- markedsfører oplevhou.dk 
- husleje til Hou Hallen 
- kontorudgifter f.eks. telefon og internet. 
- måske kamera og Pc’er 
- udvikling af sitet oplevhou.dk 
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