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Vi kan I det daglige glæde os over, alt det vi har fået ud af de penge,
som vi har fået indsamlet gennem årene i Hou Hallens Venner. Her
tænker jeg naturligvis først og fremmest på den flotte og særdeles
velfungerende tilbygning, som blev taget i brug i 2012, og som har
givet aktivitetsniveauet et kraftigt løft i Hou Hallen. Samtidig er det
også dejligt at opleve, at de penge som udloddes til andre foreninger,
også gør stor gavn der hvor de kommer hen.
Årets arrangementer i foreningens regi er forløbet godt, dog er det
samlede overskud lidt mindre end vi havde forventet. Jeg vil hermed
lave en kort gennemgang af arrangementerne:
Loppemarkedet blev som sædvanligt afholdt i midten af april måned.
Vi fik mange” lopper” da vi samlede ind om lørdagen, og salget nåede
på niveau med sidste års rekordomsætning. 91.000 kr. var der i
kassen da der var talt sammen, det var nogle få hundrede kr. mindre
end sidste år, hvor vi slog den hidtidige rekord med ca. 10.000 kr. - et
fantastisk flot resultat, som vi er meget stolte af.
Tunøfestivalen havde færre gæster end de foregående år, og dermed
var der også færre biler, som blev parkeret på vores overvågede
parkeringsplads. Dette førte naturligvis også til et mindre overskud,
men vi opnåede dog alligevel en fortjeneste på 24.000 kr. på dette
arrangement. Endnu en gang stor tak til Leif Pedersen, for hans gode
måde at styre arrangementet på.
Havnefesten forløb godt på det arrangementsmæssige plan, men
omsætningen skuffede desværre lidt, og nettoresultatet var ikke
tilfredsstillende, idet overskuddet kun blev på 44.000 kr. Vi havde for
mange udgifter specielt til musik, det er noget vi må tage ved lære af,
og derfor er musikbudgettet beskåret ved den kommende havnefest,
uden at det dog går ud over underholdningsværdien – tværtimod efter
hvad vi kan bedømme.
Foruden tilskuddet til Hou Hallen har vi i år udloddet 24.000 kr. til
værdigt trængende foreninger og institutioner i Hou og omegn.
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 tak til alle jer der har
deltaget i planlægningen af arrangementerne.
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