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Styregruppemøde ang. oplevhou.dk 
 

Tilstede: Gunhild Hoe, Ryan Moric, Jon Jensen (referent) 
   

 One.com har ændret på nogle områder uden at meddele det til brugerne af 
hjemmesiden. Lars og Ryan har dog ved fælles hjælp lokaliseret ændringerne, og de er i 
gang med at videre formidle til de øvrige redaktører. 
 

 Vi fik vist os frem til havnefesten, hvor der blev skrevet aktuelle historier, som straks 
derefter kunne læses på oplevhou.  
 

 Repræsentanter for Hou Fællesforum har deltaget i to møder ang. oprettelse af lokalråd i 
Odder Kommune. Specielt det sidste møde var meget positivt, og vi forventer at Hou 
Fællesforum inden årets udgang vil have status af Lokalråd for Hou og omegn. 
 

  Ryan mødes med Lene Isager angående vores eventuelle deltagelse i Kulturuge 40. Vi er 
positivt stemt for at blive en del af arrangementet, såfremt vi kan samle det tilstrækkelige 
antal redaktører. Det kan muligvis foregå i samarbejde med Lokalarkivet. 
 

 Oplevhou på Facebook er en sløv affære. Når sommerferien er overstået vil Gunhild 
kontakte Jonas for at få klarhed over, om der skal findes andre til at styre dette arbejde.  
 

 Jan Schartau har, som tidligere lovet, afleveret en mailliste over vore medlemmer. 
Redaktionen vil herefter sende besked ud til medlemmerne, når der hver torsdag er nye 
artikler klar på oplevhou.   
  

 Ryan laminerer 5 plakater, som Jon efterfølgende vil hænge op på centrale steder rundt i 
byen. 
 

 Vi overvejer at lave en flyer til husstandsomdeling i oktober eller november måned. 
Endelig beslutning tages på vores næste møde i styregruppen. 
 

 Vi skal hurtigst muligt have produceret og opsat en bandereklame for oplevhou i Hou 
Hallen. 
 

 Gunhild har lavet et fint udkast til en plakat med reklame for Lokalarkivet og oplevhou. 
Plakaten skal placeres ved indgangen til Hou Hallen, hvis den godkendes af Lokalarkivets 
bestyrelse. 
 

 Ryan spørger Hanna Nissen om oplevhou kan få indlæg optaget i kirkebladet.  


