
 

 
 
 

Hou Hallens Venner 
Formandsberetning 2015 

 

Vi kan se tilbage på et år, som må betegnes som et af de hidtil bedste for Hou Hallens 
Venner med et overskud på 160.587 kr. Alle disse penge er udloddet iflg. foreningens 
vedtægter. Udlodningen er fordelt med 100.000 kr. til Hou Hallens byggefond, 25.000 kr. 
til forskellige foreningers ungdomsarbejde, og derudover er der givet 28.000 kr. til 
etablering af hegn og flisebelægning ved det nye udendørs depot ved hal 2.  
 
At vore penge gør god gavn hvor de kommer frem, er der ingen tvivl om. Det kan f.eks. 
ses på den store aktivitetsforøgelse, der er sket i hallen, efter at vores tilbygning blev 
taget i brug. Uden for hallen har de også haft en mærkbar effekt, da der er blevet ryddet 
grundigt op i diverse af vore materialer, som nu er pænt gemt af vejen i vores nye 
indhegnede udendørs depot.  Desuden er det dejligt at opleve, at de penge som 
udloddes til diverse foreningers ungdomsarbejde, også gør stor gavn, hvor de kommer 
hen. 
  
Årets arrangementer er alle forløbet godt, og har som nævnt givet et flot overskud.  Jeg 
vil hermed lave en kort gennemgang af arrangementerne:                                           
 
Loppemarkedet blev som sædvanligt afholdt i april måned. Vi fik mange” lopper” da vi 
samlede ind om lørdagen, men salget nåede lige knap op på sidste års niveau, det gav os 
dog en fortjeneste på 51.125 kr. Et ganske godt resultat af en weekends arbejde.  
 
Tunøfestivalen var bedre besøgt end året før, og derfor var der flere biler, som blev 
parkeret på vores overvågede parkeringsplads. Dette førte til et flot resultat med et 
overskud på 33.168 kr. Endnu en gang stor tak til Leif Pedersen, for hans gode måde at 
styre arrangementet på. 
 
Havnefesten forløb som sædvanligt godt på det arrangementsmæssige plan, og hvor det 
de sidste par år har knebet med at få et acceptabelt overskud ud af anstrengelserne, så 
lykkedes denne del ganske godt i år. Overskuddet blev på 92.984 kr., dette skyldes 
blandt andet et fantastisk flot stykke sponsorsøgnings arbejde af Margit Daugaard og 
Kisse Thuesen.  
  
 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 arrangementer i årets løb, ikke mindst en 
tak til alle jer der har deltaget i planlægningen af arrangementerne. 

 
Jon Jensen                    


