
Tak for opbakningen……  

  Tak til alle der mødte op til arkivets generalforsamling, den 20. april i Hou Hallen og dermed udviste interesse for arkivet og opbakning til bestyrelsen. Det var en glad bestyrelse, der fortalte om arkivets arbejde, og som kunne fremlægge en beretning, der viste positiv fremgang på alle fronter.  Interessen for arkivet er fortsat i en opadgående kurve.  1. Medlemsantallet bliver større og større år for år. I 2015 var der 135 medlemmer, i 2016 er medlemstallet steget til 150 medlemmer. Målet er 200 medlemmer. 2. Besøgsantallet i arkivet er støt stigende – der kommer flere og flere gæster i arkivets åbningstid onsdag fra 13.30-15.30 for at se og høre, hvad arkivet kan byde på. 3. Arkivet modtager flere og flere arkivalier. 4. Arkivets økonomi er konsolideret med salget af bogen ”Sommer i Hou”. Hvilket bevirker, at der er økonomi til de planlagte aktiviteter. 5. Formanden gennemgik ”Tidstavlen” sammen med arbejdsgruppen bag. ”Tidstavlen” er Hous lokale- og digitale 



historiebog, hvor alle begivenheder i Hous 135 år lange historie er listet op. Alle kan se den og følge den på vores hjemmeside www.hou-la.dk. Selvom Tidstavlen er under opbygning, kan den allerede nu anvendes, da der er lagt mange historier ind og alle begivenheder helt frem til 2016 er listet op efter årstal. 6. Hou Lokalhistoriske Arkiv er medlem af SLA -Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark -, og det betyder, at vi er underlagt de regler, som SLA har udarbejdet for at drive lokalarkiv. Det betyder bl.a., at vi skal registrere alle arkivalier i et online program, som hedder Arkibas, og det betyder igen, at alle kan se de registrerede arkivalier på hjemmesiden www.arkiv.dk. De kan se hvilke arkivalier Hou Lokalhistoriske Arkiv ligger inde med og i øvrigt også, hvad alle andre lokalarkiver i Danmark ligger inde med. Hjemmesiden er dog kun 1 år gammel, og derfor er det beskedent endnu, hvad man kan se – men der tastes 1000vis af informationer ind hver eneste dag af frivillige landet over – så inden længe vil det blive et uvurderligt værktøj.  7. Arkivleder – og mangel på samme. Vi(generalforsamlingen) fik en god snak omkring dette problem, da vi fortsat ikke har en arkivleder i Hou. SLA forlanger, at der skal være en uddannet ansvarlig arkivleder. Der kom mange gode input til bestyrelsen, som målrettet vil gå efter en løsning på problemet hen over efteråret. Bestyrelsen vil udarbejde en kampagne og lægge en strategi for at fremskaffe en, som har lyst til at være Arkivleder på Hou Lokalhistoriske Arkiv – Interesserede kan læse om uddannelsen på www.sla.dk – arkivlederuddannelse.  Hou Lokalhistoriske Arkivs slogan er fortsat  ”Vi samler ikke støv – men historier”  Et slogan arkivet til fulde lever op til.    
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