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  Hou Lokalhistoriske Arkiv fylder 5 år, den 8.september 2016   Netop nu, hvor sæsonen skydes i gang for den kommende vinter, kan vi gøre status over de første 5 år.   Vi har nået meget på de 5 år, først og fremmest har medlemstallet, som er arkivets kerne og omdrejningspunkt, været støt stigende – Vi startede med 60 medlemmer og i dag er vi 166 – så målet, en medlemsskare på 200, er ikke mere end et par år væk, hvis vi kan fortsætte denne positive udvikling.  Medlemstallet er vigtigt for Hou Lokalhistoriske Arkiv, ikke alene fordi det er vigtigt for arkivets økonomi, men fordi det også er et udtryk for, at interessen for Hous lokalhistorie er til stede. Hous lokalhistorie er vores fælles ansvar og identitet.   Medlemstallets udvikling de første 5 år. 
2012         60 personlige medlemmer  + 2 foreninger/virksomheder 2013         70             -,,-                      + 3            -,,- 2014       120             -,,-                      + 2            -,,- 2015       135             -,,-                      + 2            -,,- 2016       166             -,,-                      + 3            -,,-  Et tilbageblik 

 Allerede den 4.3. 2011 fik vi af Kvickly Odders jubilæumsfond tildelt en check på kr. 5000 til at starte foreningen, som vi gav arbejdstitlen Leksikassen. Her ses Ole Peter Jacobsen, som var med til at starte foreningen.  
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Stiftende Generalforsamling  Den 8.september 2011 blev der afholdt stiftende generalforsamling i kantinen på Hou Maritime Idrætsefterskole. 
 

  

  

  
Billeder fra dagen  
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Den 1. bestyrelse  Michael Paulsen – Ditte Pelch – Gunhild Hoe – Lene Isager – Hanna Nissen. Suppleanter: Ole Peter Jacobsen – Mette Jacobsen  Hjemmeside  Arkivet startede uden et lokale, og mange løsninger blev forsøgt men uden held. De første to år havde foreningen blot en Hjemmeside www.hou-la.dk, hvor medlemmer og interesserede kunne følge med i arkivets arbejde. Gert Chrillesen tilbød fra arkivets start at udarbejde en hjemmeside, som han stadig holder opdateret og i ”luften”, og heldigvis tilbød Kirsten Ehrhorn sidste år sin hjælp med at sætte Tidstavlen op.     

 www.hou-la.dk  Lokale i Hou Hallen 

  I 2013 fik arkivet et lokale i Hou Hallen – Hou Hallens bestyrelse kunne dog ikke sige hvor i hallen, der kunne blive plads. Den nye hal med Fitnesscentret m. m. skulle først være på plads, men redskabsrummet var på tale, så vi indrettede en lille udstilling med familien Leth i et hjørne, og vi begyndte at holde vores bestyrelsesmøder i hallen for at vise vores tilstedeværelse. Ole Peter Jacobsen kom med løsningen til arkivets placering i Hou Hallen i 2014 - vi kunne slå det gamle fyrrum og et dommer omklædningsrum sammen og sådan blev det. Arkivet havde samlet penge sammen til 
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renoveringen og etableringen af arkivet og med de penge og ved hjælp af frivillig arbejdskraft, stod lokalet klar til brug den 1.8.2016  

 Så kom den store dag, hvor vi kunne gå i gang med at renovere et lokale. 

 Heldigvis var der igen, igen nogle frivillige i Hou, der ville give en hånd med. – Hvad ville Hou være uden de frivillige!  
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Den 30. august 2013 indviede vi det nyrenoverede lokale i Hou Hallen og heldigvis var der mange, der fandt vej til det nystartede arkiv.   Arkivets åbningstid  Bente Schou og Karen Holck står for arkivets åbningstid og arkivet er åbent hver onsdag fra 13.30 – 15.30 – alle er velkommen  Hou Kulturuge 40 

  

 Billeder fra Hou Skole   Arkivet nåede at være med på Kulturuge 40 de 3 sidste år på Hou Skole - og det betød rigtigt meget for os, især fordi det var tiden før, vi selv fik et lokale. Det var her, vi mødte vores medlemmer, og dem der interesserede sig for lokalhistorie. 3 gode år inden Kulturuge 40 desværre måtte lukke p.g.a. manglende opbakning til arrangementet.   
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Oplevhou  

  Oplevhou er en hjemmeside, som arkivet har været med at skabe. Den gik i luften 1. januar 2014 – og har været en stor succes. Her kan man holde sig underrettet om, hvad der sker i Hou. Oplevhous redaktion holder til i arkivets lokale hver torsdag.  IT udstyr 

 Hou Hallens Venner skænkede i 2013 en check til arkivet på kr. 8000 til indkøb af IT udstyr. Uden IT går det ikke. Vi registrerer arkivalier online. Tidstavlen er digital og fremtiden er digitalt, om vi kan lide det eller ej.  Bogen sommer i Hou  
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Til generalforsamlingen den 21.4.2015 udkom arkivet med bogen ”Sommer i Hou”. Bogen har været en stor succes for arkivet også økonomisk. Det skyldes ikke mindst sponsorerne, som bidrog med penge til trykningen. Salget af bogen har konsolideret arkivets økonomi og har givet os et økonomisk råderum til fremtidige aktiviteter. Bogen kan stadig købes og koster 100,- (medlemmer 75,-)   
 
Kyststien 
 

  Under temaet ”Kend din by” deltog arkivet ved afviklingen af en kulturel motionstur på Kyststien den 7. juni 2015   Tidstavlen  Hele Hous historie samlet et sted. Du kan finde Tidstavlen på www.hou-la.dk/tidstavle. 
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   Stort reklameskilt i Hou Hallen 

  Sidst men ikke mindst har vi fået råd til et stort reklameskilt i Hou Hallen. På denne måde støtter vi Hou Hallen, og det med stor glæde, fordi Hou Hallen støtter arkivet med et lokale, og det skylder vi stor tak for. Vi lovede Hou 
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Hallens bestyrelse i sin tid, at vi ville benytte hovedindgangen til hallen, og at vi ville være synlige. Betingelser som vi hver dag forsøger at opfylde.  Den nuværende bestyrelse i Hou Lokalhistoriske Arkiv Hanna Nissen, Erik Petersen, Kirsten Bøgholm, Karen Rasmussen, Gunhild Hoe Suppleanter Mette Jacobsen og Holger Jensen  Fremtiden Det er en stor tilfredsstillelse, at se arkivet vokse og udvikle sig. Det var stort, da vi fik et lokale og noget IT udstyr, men det var også en stor dag, da vi sidste år i 2015 til generalforsamlingen udkom med den første bog ”Sommer i Hou”, og det bliver en endnu større dag, når vi er ajour med Tidstavlen, og vi herefter blot skal vedligeholde den. For husk at det, der sker i dag, er historie i morgen – så på den måde vil arkivets opgave med at indsamle Hous historie aldrig stoppe, derfor er det også vigtigt fremover, at der er nogle yngre mennesker, der vil deltage i arkivets arbejde.  Vi søger yngre folk med interesse for lokalhistorie, som har lyst til at formidle Hous lokalhistorie til de unge og til børnene. Vi søger en arkivleder, og det må gerne være et ungt menneske.  Arkivleder Vi er et seriøst arkiv, der indsamler og registrerer lokalhistorien efter SLAs (sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) regler. Det betyder at SLA bl.a. kræver, at der er en ansvarlig arkivleder – ikke bare en formand for Hou Lokalhistoriske Arkiv, men en leder, der vil tage SLAs uddannelse for arkivledere og som vil påtage sig ansvaret for, at alt på arkivet foregår efter SLA´ retningslinjer – at modtagelse af arkivalier, registreringer og formidlingen af lokalhistorien foregår korrekt. Denne person har vi ikke fundet endnu – så har du lyst eller kender du en, som vil påtage sig denne opgave, hører vi gerne fra dig. Uddannelsen bliver selvfølgelig betalt af arkivet.  Og skulle der gå 2 ”yngre” personer rundt, som har lyst til at tage uddannelsen som arkivleder sammen og dele jobbet, vil det også være helt perfekt.  Har du/I lyst til at høre mere om arkivlederjobbet eller i øvrigt har lyst til at arbejde på arkivet, er du/I meget velkommen til at ringe på 21755477 eller til at møde op på arkivet i åbningstiden, som er alle onsdage mellem 13.30-15.30.  På bestyrelsens vegne Formand Gunhild Hoe - Tlf. 21755477  10.8.2016 Gunhild Hoe  


