Hou Hallens Venner
Formandsberetning 2017
Vi har igen haft et flot år i Hou Hallens Venner. Økonomisk nåede vi dog ikke helt op på sidste års
rekordoverskud på 190.000 kr. Resultatet for i år viser et overskud på 166.000 kr., hvilket er et
særdeles tilfredsstillende resultat. Pengene er udloddet iflg. foreningens vedtægter, således at
størstedelen er givet til Hou Hallen, mens 25.000 kr. er givet til forskellige foreninger, som har fået
dem bevilget efter ansøgning til relevante projekter.
Vores forening har en fantastisk opbakning i lokalsamfundet med ca. 300 borgere involveret i vore
3 projekter. Et flot stykke arbejde er leveret af de frivillige, hvilket utvivlsomt er hovedårsagen til,
at vi igen har nået et så flot resultat
Pengene gør god gavn hvor de kommer hen, på denne måde er vi med til at styrke vort
lokalområde som et aktivt sted. Samtidig viser det, at vi er klar til at gå forrest i kampen for at
skaffe gode fritidsmuligheder for borgerne. Vi vil ikke bare vente på at det offentlige klarer det
hele for os, for det gør de nemlig ikke.
Loppemarkedet og Tunø-parkeringen gav begge rekordoverskud, derimod blev overskuddet fra
havnefesten halveret i forhold til sidste år. Jeg vil hermed lave en kort gennemgang af
arrangementerne:
Loppemarkedet blev som sædvanligt afholdt i april måned, og vi fik endnu engang mange” lopper”
da vi samlede ind om lørdagen. Salget gav en rekordomsætning på 92.000 kr., hvilket medførte et
overskud på arrangementet på 66.000, fantastisk flot for en weekends arbejde.
Tunø-parkeringen overgik vore største forhåbninger med et overskud på 52.000 kr., hvilket er en
stigning på 20.000 kr. i forhold til sidste år. En anderledes indretning og en udvidelse af parkeringsarealet havde en særdeles gavnlig virkning på søgningen til den overvågede parkeringsplads.
Endnu en gang stor tak til Leif Pedersen, for hans måde at styre arrangementet på.
Havnefesten var uheldig med vejret om fredagen, et kedeligt vedvarende regnvejr satte en effektiv
bremse på søgningen mod Hou Havn hele fredag aften. Heldigvis skiftede vejret til om lørdagen,
derved fik vi en rigtig god velbesøgt lørdag med masser af forskellige aktiviteter, som stort set alle
lykkedes. Vor spisning med vildt buffet fra Fru Møllers Restaurant blev atter en kæmpe succes, og
bagagerumsmarkedet var igen et positivt indslag på havnefestprogrammet. Hou drop trak som
sædvanligt en stor tilskuerskare, som gennem deres entrebilletter er vigtig for havnefestens
økonomi. Alt i alt en havnefest som blev skæmmet af fredagens regnvejr, og som derfor kom ud
med et økonomisk resultat, som var under middel.
Til slut vil jeg sædvanen tro takke alle, som på den ene eller anden måde har ydet en indsats i
forbindelse med Hou Hallens Venner´s arrangementer i årets løb. Ikke mindst en stor tak til alle jer
der har deltaget i planlægningen af arrangementerne.
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