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Styregruppemøde - oplevhou.dk
Tilstede: Lars Ingemann, Gunhild Hoe, Ryan Moric, Jon Jensen (referent)
 Stor ros til Lars for hans engagement og store hjælp til redaktionsgruppen m.m.
Ligeledes mange roser til redaktionsgruppen for deres særdeles gode arbejde.
 Jon orienterede kort om mødet med Roald Kramer og Claus Buur fra Oddernettet.
De tilkendegav en positiv holdning til vores hjemmeside, og de har efterfølgende
lavet link fra oddernettet til oplevhou.
 Vi har fået fremstillet 100 stk. streamers, som vi gerne hurtigt skal have afsat, så vi
derved får styrket vores synlighed i lokalområdet.
 Vi vil forsøge at få Jan Schartau til at sende en SMS besked hver fredag til alle vore
medlemmer, med oplysning om at der er nye artikler på oplevhou.
 Gunhild forsøger at få sat skub i Jonas Søndergård og kæreste ang. oplevhou på
Facebook.
 Vi besluttede at kendskabet til oplevhou skal styrkes, ved at der opsættes et
reklameskilt i Hou Hallen.
 Øvrige forslag til udbredelse af kendskabet til oplevhou, Jon arbejder videre med
disse:
Oplevhou trykkes på havnefestens medhjælperbluser.
Oplevhou nævnes i havnefestens reklamespot på TV 2 Østjylland.
Skærm opstilles i havnefestens Info med reklame for oplevhou.
Reklame for oplevhou i havnefestprogrammet.
 Lars sørger for at vi bliver vist højere oppe når Hou googles på nettet – pris 200 kr.
 Vi vil ikke på nuværende tidspunkt have en særskilt mailadresse for oplevhou
 På turistsiden skal tilføjes Vandhalla og Hou Lystbådehavn, desuden skal alt vedr.
Hou stå øverst, derefter Visitodder og andre udenbys hjemmesider. Jon laver en
indledning til at indsætte øverst på turistsiden. Skriften udfor billederne laves
mindre.

 Vi har på nuværende tidspunkt 48 medlemmer, og har forhåbninger om 3 – 5 stk.
flere.
 Erhvervskunder grupperes for at give et bedre overblik, desuden lægges dem uden
hjemmeside sammen med de andre i de relevante grupperinger.
 Ryan og Lars indsætter informationer om Hou Sydstrands Jollelaug.
 Gunhild sender ansøgning til Hou Hallens Venner. Med håb om at få bevilget
midler til køb af computer og andet udstyr til brug for vores arbejde med oplevhou.
 Vores tilmeldingsseddel skal indeholde navn på den tilmeldtes hjemmeside.
 Jon må ikke lave noget på oplevhou om torsdagen, da det kan forstyrre
redaktionsgruppens arbejde.

