Hou Hallens Venner
Formandsberetning 2019
Et nyt år er i gang, og vi skal gøre status over hvordan det forgangne år er forløbet i
Hou Hallens Venners regi. På det økonomiske plan kunne vi ikke leve op til sidste års
helt forrygende resultat, men mindre kan også gøre det. Årets resultat viser et
overskud på 149.620 kr., som er fordelt i henhold til vores vedtægter, således at
størstedelen er givet til Hou Hallen, mens 44.000 kr. er givet til forskellige
foreninger, som har fået dem bevilget efter ansøgning til relevante projekter.
Vi ved at vores støtte er meget værdsat hos modtagerne, og vi vil bestræbe os på at
skabe gode arrangementer i 2019, så vi endnu en gang kan give god økonomisk støtte
til foreningslivet i Hou og omegn.
Loppemarkedet var af flere årsager flyttet til maj måned. Indsamlingen forløb godt,
og hallen blev fyldt med lopper som sædvanligt. Tilstrømningen af kunder skuffede
dog en smule i forhold til de to foregående år, og dette medførte naturligt en
formindsket omsætning, som dog alligevel nåede op på 85.607 kr.
Tunø-parkeringen foregik på en anderledes måde end hidtil, da kommunen ikke
længere vil give os lov til at kræve penge op hos bilisterne. Som kompensation for
dette fik vi penge fra kommunen for at passe bilerne, en aftale som gav os en god
indtjening, og et overskud på 42.826 kr. Endnu en gang stor tak til Leif Pedersen, for
hans store arbejde med at styre arrangementet.
Havnefesten var tilsmilet af et dejligt sommervejr, og blev da også ganske velbesøgt
hen over weekenden. Lørdag blev traditionen tro festens store højdepunkt, hvor alle
vores aktiviteter lykkedes til vores fulde tilfredshed, og hvor et stort publikum lagde
mange penge i vore kasser. Med god hjælp fra vores mange velvillige sponsorer gav
havnefesten et overskud på 75.869 kr.
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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