1963 HOV VVS
Emil Beck Pedersen er født og opvokset i Boulstrup
Flytter til Hov i 1959 sammen med sin hustru Betty,
Her køber de hus på Egevej tæt ved hav og strand.

Egevej 3

Faktura fra 1966

Emil bliver udlært hos V. Færgemann og Søn, og efter endt læretid skal der prøves kræfter med forskellige job
bl.a. fjernvarme. Uddannelsen suppleres med diverse kursus og eksaminer inden beslutningen tages om at
starte egen virksomhed som Aut. gas- og vandmester dvs. alt inden for vand, gas og fjernvarme, samt alt inden
for reparationer, blikkenslagerarbejde og vedligeholdelse af vandforsyning m.m. Virksomheden etableres på
Egevej, men hurtigt bliver pladsen for trang og samtidig er det ikke længere tilladt at fortsætte erhvervet på
stedet. Imidlertid er der ved at opstå et område på Lærkevej med mulighed for håndværk og mindre industri,
her bliver der nu bygget et nyt værksted, klar til indflytning i 1967.

Lærkevej 42 1968
Dette område viser snart at ligge for tæt på villa bebyggelse der er i hastigt tempo i disse år, der opstår
efterhånden en del bekymring fra de omkring liggende beboer, om at området vil være støjende og forurenende
og ikke længere er egnet til et parcelhuskvarter. De mindre virksomheder protesterede højlydt så uenigheden
ender i, at de på det tidspunkt allerede etablerede virksomheder, selvfølgelig må fortsætte, men at der
fremover ikke ville blive tilladelse til flere grunde til dette formål.

Kaffepause hjemme på Egevej

Varevogn 1979

Udover de daglige rutiner byder der sig af og til, sjove og spændende opgaver, man havde således i mange år
forinden i gågadeforeningen i Odder, udtrykt ønske om en vandkunst ud for Jyske Bank. Arkitekt Holm Nielsen
Holsteinsgade udarbejdede et forslag og i løbet af et par år havde HOV VVS bygget en skulptur hvortil der var
blev nedlagt vandrør i gaden, skulpturen blev der efter opstillet foran banken i Rosengade i 1979.

Vandkunst på værkstedet og

foran Jyske Bank Rosensgade i Odder postkort 1981

I 1980 blev lystbådehavnen ved Vestre mole udvidet, her gik smed og elektriker kreativt i gang med at etablere
vand, el og lys i en egnet stander. Sønnen Lars bliver uddannet i firmaet og sammen med Jens Kristiansen
overtager og viderefører de firmaet i 1993.

Jens Kristiansen og Lars Beck

Lysstander med el og vand

Emil arbejder med skærebrænder

Emil lodder tagrender

Betty Pedersen, der ligeledes stammer fra Boulstrup,
var gennem alle årene en værdsat og ihærdig medarbejdende hustru,
desuden var hun medlem som eneste kvinde
i Gosmer Halling sogneråd fra 1966 til 1970.
Der blev også tid til jobbet som skolesekretær ved Hou Skole,
og derefter kasserer ved Halling kirkekasse. Emil døde i 2004
Betty bor stadig i huset på Egevej her i 2017.
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