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Styregruppemøde ang. oplevhou.dk 

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

  

 Jonas Søndergård har endelig svaret, efter at Gunhild flere gange har forsøgt at få fat i 

ham.  Gunhild står for kommunikationen med Jonas, og hun vil foreslå ham, at de selv 

udvælger de artikler, som lægges ud på Facebook. 

 

 På sidste møde blev det besluttet, at vi vil sende besked ud til vore medlemmer, når der 

hver uge er nye artikler på hjemmesiden. Vi har mailadresser på de fleste medlemmer, 

derfor vil vi sende besked pr mail. Hvis kasserer Jan laver en opdateret mailliste, så vil 

Ryan sørge for at redaktionen hver torsdag sender besked om, at der er nye artikler på 

hjemmesiden. Lars undersøger hvordan vi laver en tilmelding på mailliste for ikke 

medlemmer. 

 

 Ifølge aftale med Oddernettet`s redaktører så er vi meget velkomne til at sende udvalgte 

historier til dem. Ryan aftaler med redaktionsgruppen hvem der gør, og hvordan det 

gøres. 

 

 Vi satser på at finde nogle personer der vil lave noget godt PR for oplevhou, ved at lave et 

fartøj til årets HOU Drop. Gunhild laver artikel om dette, og sætter det på oplevhou den 

12. juni.   

 

 Vi laver en plakat til ophængning på centrale steder i Hou. Plakaten skal fortælle om 

oplevhou, herunder primært reklamere for at skaffe historier til vores redaktionsgruppes 

arbejde med at lave en levende hjemmeside. På et senere tidspunkt vil vi måske lave den 

som en flyer til omdeling i lokalområdet.  

 

 Oplevhou laver en bod til havnefesten sammen med Hou Fitness – evt. lørdag 12.00 – 

18.00 og søndag 12.00 – 16.00. Der kan eventuelt løbende skrives historier om det der 

foregår på havnen, så skal der nok hele tiden være 2 redaktører til stede – personalet 

findes på redaktionsmødet den 19. juni. Hvad skal den ellers indeholde.  

 

 De ændringer på hjemmesiden der er lavet siden sidste møde blev vel modtaget. 

 

 Jon har stadig ca. 35 streamers liggende, og vil gerne udlevere, så vi kan få dem ud at 

køre.  


