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Formandsberetning 2018
Med et rekordoverskud på 223.000 kr. blev 2017 det hidtil bedste år i foreningens historie. Et
økonomisk resultat som vi i foreningen har grund til at være særdeles stolte af. Alle vore
arrangementer blev en succes på grund af god planlægning, gode sponsorer og stor opbakning fra
vore mange frivillige hjælpere.
Pengene er fordelt i henhold til vore vedtægter, således at størstedelen er givet til Hou Hallen,
mens ca. 20.000 kr. er givet til forskellige foreninger, som har fået dem bevilget efter ansøgning til
relevante projekter.
Vores støtte er meget værdsat hos modtagerne, desuden er vi med vore arrangementer med til at
styrke lokalsamfundet som et aktivt sted, hvor borgerne er klar til at gå forrest i kampen for at
skaffe gode forhold for hele lokalområdets befolkning.
Loppemarkedet blev som sædvanligt afholdt i april måned, og vi fik endnu engang mange” lopper”
da vi samlede ind om lørdagen. Salget oversteg vore største forhåbninger, idet vi nåede en
rekordomsætning på 108.000 Kr., hvilket var en klækkelig forbedring af rekordsalget fra året i
forvejen på 92.000 kr. Et fantastisk salg, som det bliver svært at leve op til i de kommende år.
Tunø-parkeringen gav en god indtjening, som dog lå noget under sidste års rekordoverskud. Vores
arbejde med at passe på biler indbragte ca. 32.000 Kr., hvilket absolut er tilfredsstillende, især når
man tager det regnfulde vejr i betragtning. Endnu en gang stor tak til Leif Pedersen, for hans måde
at styre arrangementet på.
Ved havnefesten var vi rimeligt heldige med vejret, på trods af en generelt våd og kedelig sommer.
Fredag forløb nogenlunde planmæssigt, dog med et mindre besøgstal end vi havde forventet.
Lørdag blev traditionen tro festens store højdepunkt, hvor alle vore aktiviteter lykkedes, og hvor et
stort publikum lagde mange penge i vore kasser. Med god hjælp fra mange velvillige sponsorer
lykkedes det os at nå et rekordoverskud på 123.000 kr. Dejligt med så flot et overskud, det har vi
håbet på i mange år, og nu lykkedes det så endeligt.
Til slut vil jeg sædvanen tro takke alle, som på den ene eller anden måde har ydet en indsats i
forbindelse med Hou Hallens Venners arrangementer i årets løb. Ikke mindst en stor tak til alle jer
der har deltaget i planlægningen af arrangementerne.
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