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Initiativgruppen Houlkærs formål og medlemmer.

Foreningens formål er at fremme trivsel og sammenhold mellem borgere i Houlkær området, blandt andet
ved at være initiativtager i sager af fælles interesse for alle, eller flere af foreningens medlemmer.
Foreningen skal således igangsætte og gennemføre små og store lokalaktiviteter, specielt på fritids- og
kultur området, samt varetage områdets interesser i relation til blandt andet offentlige myndigheder.
Det er endvidere en del af foreningens formål at udgive Houlkær Nyt, der uddeles gratis til alle beboerne i
Houlkær. Bladet har til formål at formidle en samlet viden om aktiviteter i området, og derved rationalisere de
enkelte foreningens og institutioners udgivelse af informationsblade mm., og at repræsentere områdets
organisationer, institutioner og virksomheder m.fl.
Foreningen forestår og vedligeholder endvidere ”Houlkærportalen”, der formidler lokale nyheder og samler
links til de lokale institutioner, foreninger og virksomheder.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer + suppleanter, af de 7 bestyrelsesmedlemmer er et medlem udpeget af
Houlkær idrætsforening, Houlkær kirke, Houlkær skole og boligselskabet Viborg, de øvrige 3 medlemmer
vælges på repræsentantskabsmødet.
Hvorfor nu en oplæsning af dette, det er fordi at vi har været udfordret på en del af dette i 2015, men
heldigvis med en lykkelig udgang på det, godt nok i 11 time. Men vi skal stadig huske at der i 2016 også kan
komme ting, hvor vi vil blive udfordret på vore formålsparagraffer.
Jeg mener også at det er vigtigt, både som ny formand og som det generationsskifte der er i gang i initiativ
gruppen, er vigtigt at huske på, hvad er det for et formål vores forening har. Passer vores formål med tidens
udvikling, kan vi følge med tiden med det formål vi har i foreningen, eller skal vi ude i fremtiden tilpasse vores
formål til tiden der kommer.



Projekter og arrangementer.

Vi har hen over foråret, sommeren haft gang i opbygningen og omforandringen af Granada, med
madpakkehus, 2 shelters, badebro og oprensning af søen, som dog kun er halvt færdig, når vand
salamanderen er flyttet over i den oprensede del af søen, kan den sidste del oprenses.
Vi mener i Initiativgruppen af vi har fået alle tiders perle, til stor glæde for beboer og institutioner i hele
Houlkær området. Vi ser frem til den 6 maj hvor der vil være en indvielse af området. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak for det store stykke arbejde som alle aktører har gjort for at få dette projekt
gennemført, især en stor tak skal lyde til praktikpladscentret for tømrerlærlinge, uden dem, havde vi slet ikke
nået så lang.
Vi har også i hele 2015 kørt et grønt partnerskab på klostermarken, hvor de 3 skoler, Øst for paradis har
været med + en del andre institutioner fra hele området. Der er til projektet indkøbt en del udstyr til aktiv pleje
af naturen + udarbejdet informationsmateriale som efterfølgende kan bruges af skolerne og institutionerne.
Der er her i januar måned også været afholdt et møde med Viborg gymnasium og Viborg Katedralskole, med
henblik på at de også kan benytte sig at det udarbejde materiale samt udstyr.
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Vi har i initiativgruppen haft koordineringen med hele projektet, og tilbagemeldingen fra de mange aktører,
institutioner har været meget positiv, så der skulle være god mulighed for at projektet kan leve videre uden
koordinering fra initiativgruppen.
I september i forbindelse med Houlkær løbet og Houlkær hallens 25 års jubilæum, hvor der var et stort fælles
arrangement i Houlkær hallen, var vi i initiativgruppen inviteret med til at komme med et bidrag om
initiativgruppens historie, gøren og laden igennem de sidste mange år. Ole fra bestyrelsen havde påtaget sig
opgaven, og havde fået lavet en del historie forskning, samt lavet et par plancher som vi kunne stille op i
Hallen. Desværre for os var vejret så godt den pågældende torsdag, at de havde flyttet arrangementet
udenfor, og det gjorde, at der ikke var så mange som kom ind omkring i hallen og så det store arbejde Ole
havde gjort.
Vi afholdt i oktober en workshop, hvor vi havde 3 indsatsområder på programmet, og til afvikling af
programmet havde vi hyret Karsten Thygesen til at være tovholder. Vi havde ikke helt den tilslutning til
arrangementet som vi havde håbet på, og der kom desværre heller ikke, den gode ide til, hvordan vi enten
kunne fortsætte Houlkær Nyt, eller hvad kunne der så komme i stedet for. Der var udlovet en præmie på
5000 kr. til det bedste forslag, og dommerkomiteen har valgt at give pengene til et forslag som går ud på en
videre udvikling af især Houlkær portalen og facebook siden, som en form for fælles elektronisk portal for
hele Øst for paradis.
Hele denne del har ligget stille siden hen, men er noget som vi skal have samlet op på i 2016, for der skete
jo lige pludselig en uventet drejning sidst på året, med Houlkær Nyt.



Houlkær Nyt

Lige som det så mest sort ud med Houlkær Nyt, og vi havde fået skrevet i det sidste nr. i 2015, at nu var det
sidste nummer af bladet, så kom redningen fra uventet kant, nemlig Kristian Wesenberg Andersen, som
meldte sig som ny redaktør af bladet, dog med en prøve periode på 1 år.
Kristian er ansat på VSF, uddannet journalist og bosat i området samt 3 børn, så denne redning var vi ikke
sent til at tage imod i initiativgruppen. Vi fik holdt en række hurtige møder med de interessantere som er de
største bidrag ydere til bladet, og alle har sagt ja til at vi fortsætter Houlkær Nyt i sin nuværende form, med
Kristian som ny redaktør. Vi skal bruge 2016 som et prøve år til at gennemgå bladets økonomi, og at mange
flere aktører, skal være aktive i at lave artikler, div. stof til bladet, således at Kristian mere bliver en
koordinator på bladet, end være den, der på egen hånd skal producere hele bladet.
Vi har nu fået det først nr. i 2016 på gaden, og med Kristians egne ord, så har det været ovenud positiv med
stof og artikler til bladet, og fortsætter det på samme måde fremadrettet, så består Houlkær Nyt også mange
år frem.
Det skal ingen hemmelig være, at dette var en stor sten som faldt på plads for initiativgruppen, og som først
nævnt med vores formålsparagraffer, så er Houlkær Nyt jo en stor del af det, foreningen er sat i verden for.
Vi ønsker stort velkommen til Kristian Wesenberg Andersen, og glæder os til et forhåbentlig langt
samarbejde.



Fremtiden

Der er i Overlund blevet dannet en form for initiativgruppe i stil med vores, der er blevet holdt nogle
opstartsmøder i efteråret 2015, og vi har i initiativgruppen Houlkær sagt ja til at deltage, da det ligger godt i
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tråd med, hvad vi selv har snakket om de sidste 2-3 år, nemlig et bredere samarbejde i området, som vi
kalder Øst for paradis. Vi kan I initiativgruppen se en fordel i at stå med et bredere fundament i forhold til
kontakten til myndigheder, de natur projekter som ligger lige omkring vores område, og de udfordringer som
vores idrætsliv står overfor.
Det kunne være godt med en fælles platform for hele Øst for paradis, hvor vi kan forene de fælles kræfter
der er i de forskellige områder, til at tage sig af de store planer som er fælles, men samtidig også bevare
fokus på et Houlkær Nyt, som igennem 22 år, har været med til at fortælle om en fælles Houlkær ånd. Som
vi fik fortalt ved et af vores møder, hvor vi havde kommunal deltagelse, så er Houlkær et af det mest resurse
stærke område i Viborg kommune, hvis ikke det stærkeste. Så vi skal ikke forvente at der kommer noget
kommunal støtte til os, til en udvikling af vores område, men kan vi stå sammen alle interessantere i
området, så kan vi nå langt.

Til slut vil jeg gerne sige tak for det gode samarbejde i bestyrelsen, Houlkær Nyts redaktion og omdeler
korps.
Tak til alle, der har bidraget i årets løb til en udvikling af vores område, og vi glæder os til, fortsat at bidrage
til Houlkærområdets fortsatte udvikling, i 2016.
På bestyrelsens vegne.
Henrik Søgaard

