
Hou Fællesforum 

25. november 2013 

Møde om oplevhou.dk 
 

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

 Hjemmesiden blev gennemgået i fællesskab. Lars havde misforstået vore tanker om at flytte 

øvrige link, dette tilrettes inden mødet i morgen. Alt andet tilrettet som aftalt på sidste møde – 

godt arbejde Lars. 
 

 Jon skriver indledning til aktivitetskalenderen med opfordring til at sende besked om kommende 

arrangementer. 
 

 Alle medlemmer som ikke har nogen hjemmeside placeres under øvrige link, for at gøre disse 

mere ensartede laves en skabelon som skal bruges ved indtastning af de relevante oplysninger. 
 

 Tilmeldingsseddel  til medlemskab af www.oplevhou.dk blev godkendt med de foreslåede 

kontingenttakster. 
 

 Vi vil bestræbe os for at få flest mulige tilmeldinger på morgendagens møde. Jan, Jette og Anette 

? vil tage imod tilmeldinger og indbetalinger. 
 

 Vi fornemmer allerede stor opbakning til vores projekt, og mange af de indbudte har 

tilkendegivet at de deltager i vores præsentationsmøde. 

 

 Vi vil lave PR. for www.oplevhou.dk. gennem udsendelse af flyers i lokalområdet, annonce i 

Odder Avis, samt opsætning af 100 streamers på strategiske steder i byen og på bilruder m.m.  
 

 Opstart af hjemmesiden er udskudt til fredag den 3, januar. Vi inviterer til et 

opstartsarrangement som afholdes i Hou Hallens selskabslokale kl 15.00 – 17.00. Foruden vore 

medlemmer og alle andre interesserede borgere, vil vi også forsøge at få den lokale presse til at 

møde op denne dag. Hvis pressen ikke dukker op, må vi selv lave en pressemeddelelse, hvor vi 

fortæller om vores spændende nye tiltag.  
 

 Instruktion i at bruge hjemmesiden gives af Lars på mandag den 2, december fra kl 11.00. Hvis du 

har problemer med at møde på dette tidspunkt, kan et andet tidspunkt aftales med Lars. 
 

 Næste møde afholdes mandag den 16. december kl 11.00 i hallen. 
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