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Bestyrelses beretning for året 2017 

 

 Initiativgruppen Houlkærs formål. 

Vi har desværre mistet Line i bestyrelsen, og kunne godt tænke os at få 1 – 2 nye med i bestyrelsen, ud over 

dem som er udpeget fra skolen, HIF, Boligselskabet og Kirken. 

Har siddet med i en arbejdsgruppe omkring foreningslivet i Overlund, ny skole mv. og vi skal værne om den 

særlige Houlkær model med at alle parter igennem mange år har siddet omkring bordet og fundet fælles 

løsninger, dette skal de først til at lære i Overlund, og jeg tror at flytningen af skolen har været et wake up 

call. 

Vi har nu for 3 gang holdt en juleafslutning med Houlkær Hallen og HIF, med et fælles rundt om bordet møde 

først, og derefter spisning. 

 

 Projekter og arrangementer. 

Den sidste del af søen i Granada er blevet renset op, og vi arbejder hårdt på at kunne etablere et fast toilet, 

også til handicappede, med vand og lidt ude køkken faciliteter, nede i Granada. 

På vores velbesøgte vælger møde i oktober måned, mener vi også at vi fra politisk hold blev lovet et tilskud 

til at få det etableret, det er en prioritet i 2018. 

Vælgermødet som vi afholdte i boligselskabets nye aktivitetshus var vel besøgt med 70-80 besøgende, og 

med Henning som tovholder kom vi godt igennem aftenenes program, og det var tydeligt at mærke på 

panelet af politikere at nogle havde forberedt sig godt til aftenen, og andre kørte en standard salgstale. 

 

Vi har i året løb fulgt op på trafik i området, natur tiltag og nyt område Tap Hede, som kommer til at ligge Øst 

for vores område. 

Det bliver et område som vi skolemæssigt kommer til at dele med Overlund, og det var også glædeligt at 

politikerne pludselig skiftede mening, og nu har fundet pengene til at bygge en ny skole, samt renovere 

hallen, og de dermed har droppet Vinkelvej som placering til skolen, det bliver spændende at følge og 

deltage i. 

Vi har i samarbejde med HIF, skolen prøve at arrangere nogle guidede naturture for børn og deres forældre, 

som er planen at det skal løbe af staben i 2018. 

 

Vi har ydet tilskud til indkøb af sager til brug i hallen til håndbold træning og åben hal, aktiviteter som Anette 

har været med til at løbe i gang. Det virker til at åben hal for de mindste er meget brugt og børn samt 

forældre er gode til at komme og bakke op. 

 

Kulturfest i september, lige efter Houlkær løbet i september måned, lidt færre gæster/deltagere en første 

gang, men vi fornemmede at der var en rigtig god stemning. 
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Opstart og tilretning af Houlkær portalen, vi kæmper lidt med at få den nye side til at gå helt i luften, da der er 

byttet ud på eleverne på Mercantec og Line som var tovholder på den, men Ole fra bestyrelsen er blevet ny 

tovholder på siden, og vi håber at det kan blive klar i løbet af foråret. 

Facebook siden os i Houlkær bliver flittigt brugt og der er over 1000 følgere. 

 

 Houlkær Nyt 

Houlkær nyt er blevet udgivet 4 gange, og er stadig et spændende og flot blad. 

Vi har måttet sande at der er så godt gang i bladet at økonomien var ved at løbe fra os, derfor er der sat max 

på antallet af sider og derfor kan det godt være at nogle artikler måske kan komme til at vente et nr. 

Redaktøren Kristian fortæller at de kører godt med redaktionsgruppen og at han stadig synes at det er 

spændende at udgive bladet. 

Vi skal sige mange tak for mange års tro tjeneste til Niels for udbringelse af bladet og at have styr på 

omdelerne, han har i over 10 år haft dette værv, og vi kan sige goddag til Johnny som er ny omdeler chef. 

 

 Fremtiden 

Houlkær hallen, ny formand, vi er med på sidelinien. 

Granada, toilet. 

Vedligeholdelse og opfølgning på de projekter vi har sat i søen, vi er jo kun en gruppe af frivillige. 

Fælles sponsor platform for initiativgruppen, Houlkær hallen og HIF. Ny sponsor ”sælger” Johnny Skott. 

Initiativ prisen bliver uddelt til Houlkær løbet, kandidater søges igennem Houlkær nyt og Os i Houlkær. 

 

Til slut vil jeg gerne sige tak for det gode samarbejde i bestyrelsen, Houlkær Nyt’s 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 2018. 

På bestyrelsens vegne. 

Henrik Søgaard 

  

 

 


