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 Initiativgruppen Houlkærs formål. 

Vi har I gruppen været ramt af et travlt år, og at de forskellige medlemmer har haft stor møde aktivitet også 

andre steder end i initiativ gruppen, hvilket har bevirket at vi har været tyndt repræsenteret til nogle af vores 

møder hen over året, men det til trods, så er der fælles enighed om at vi alle arbejder i retning for Houlkær 

og alle byder ind og med, når de kommer. 

Vi har nu for 4 gang holdt en juleafslutning med Houlkær Hallen og HIF, med et fælles rundt om bordet møde 

først, og derefter spisning. Vi er alle enige om at arrangementet er kommet for at blive, da det giver en god 

forståelse for hvad de forskellige foreninger arbejder med. 

 

 Projekter og arrangementer. 

Granada toilet: Budget 500.000 – 600.000 kr., byggetilladelsen er givet, aftale med tømrerlærlinge 

Mercantec er lavet. Tilsagn om tilskud på 110.000 kr. + 50.000 kr. vi egen finansierer. Ansøgt om midler til 

etablering af professionel bålsted mm. 

Gå ture med børn, 1 gennemført og 1 aflyst. 

Overlund skole: Status på projektet, og hvor er initiativ gruppen. 

Kulturfest / bazar: Hvor var vi nået til, 3 gang, og fremtiden. 

Sponsorer: Stille og rolig bygger vi flere på, Rema1000 er senest ankomne sponsor. 

Houlkærportalen og Os i Houlkær: Den nye Houlkær portal er i luften, og vi gør hvad vi kan for at få den 

opdateret, og holdt ved lige, vores facebook side får stadig flere følgere, så det vi ligger ud, kommer ud til så 

bred en skare som mulig. 

Muligvis mere, jeg har glemt ?? 

 

 Houlkær Nyt 

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

Vi valgte i år til Houlkær løbet, at uddele initiativ prisen til hele redaktionsgruppen, da vi fra initiativ gruppen 

gerne vil fortælle, hvor stor pris vi sætter på denne frivillige indsats. 

Vi trykker et oplag på 4000 stk. og vi hører kun positiv omtale af bladet, vores indtryk er at det bliver grundigt 

læst og brugt i vores lokalområde. Der har lige så stille sneget sig flere annoncer med i bladet, som vi har 

fået dem solgt til vores lokale virksomheder. 

Der har i løbet af året været en afgang fra redaktionsgruppen, og vi håber at Christian vores redaktør kan 

finde nye personer til redaktionsgruppen, og der skal herfra også lyde en opfordring til at kender i nogle som 

kunne tænke sig at skrive artikler/ være en del af redaktionsgruppen, så giv os besked eller kontakt 

Christian. 



Initiativgruppen Houlkær 
 

 

 Fremtiden 

Prioritet 1 er at få bygget toilettet i Granada, vi mangler kun kommunens tilsagn om penge, så kan vi sætte 

byggeriet i gang. 

Næste store prioritet er at få svømmehallen til Houlkær. Vi har sammen med Houlkær hallen nedsat en 

arbejdsgruppe som har lavet det fine oplæg som ligger rundt på bordet. Det er et oplæg til politikerne som 

fortæller om alle de fortræffeligheder vi har i Houlkær, og hvorfor at svømmehallen lige nøjagtig skal ligge i 

vores bydel. Vi har været i tæt dialog med svømmeklubben, for at være sikker på at de også er med på 

vognen, for uden dem har projektet ingen berettigelse. 

PT. har vi sendt det ud til medlemmerne i kultur og fritid, og næste skridt er at påvirke de forskellige parti 

formænd, så de peger på Houlkær når de formentlig i april/maj skal blive enige om en endelig placering. 

Når og hvis der bliver peget på Houlkær til den endelige placering, så ligger der et større arbejde med at få 

udformning/ økonomi på plads, da vi har en begrænset økonomi til rådighed. Vi skal nok i næste Houlkær 

nyt give en opdatering på hvor projektets status er !!! 

Nyeste tiltag vi er blevet involveret i, er i en styregruppe nedsat af Houlkærskolen, som over de næste 2 år, 

skal give et meget større samarbejde og styrkelse af HIF. Tanken er at HIF igen skal være en flerstrenget 

forening, som skal kunne håndtere flere idrætter. Projektet er i sin spæde opstart, og I vil komme til at høre 

mere om det, når det bliver løbet i gang hen over året. 

Initiativ prisen bliver igen 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 2019. 

På bestyrelsens vegne. 

Henrik Søgaard 

  

 

 


