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Loppemarked i Hou Hallen

Hvad er formålet
Hou Hallens Venner er, som navnet antyder, en støtteforening, som primært er
sat i verden for at yde støtte til Hou Hallen.
Foreningen blev stiftet i 1987, på et tidspunkt hvor Hou Hallen kun var en
drøm for borgerne i lokalområdet.
Samme år var foreningen Hou Hallen blevet oprettet, med det formål at få
bygget en idrætshal i byen. De fremsynede initiativtagere besluttede allerede
på dette tidspunkt at oprette en støtteforening til hallen.
Hallen blev indviet i september 1991 og fra det tidspunkt, blev Hou Hallens
Venner en uundværlig støtte for hallen.
I hallens første leveår indgik hele overskuddet fra Hou Hallens Venners
arrangementer i hallens driftsregnskab. Efterhånden som hallens økonomi
tillod det, blev hovedparten af de årlige overskud dog indsat på en konto, med
det formål at skabe grundlag for en forbedring af hallens faciliteter.

Ønsker om udvidelse af hallen blev ofte fremsat i de kommende år. Der kom
dog først for alvor skred i realistiske udbygningsplaner i 2008.
En gruppe med repræsentanter for hallen, HOIF og Hou Hallens Venner
arbejdede seriøst med planer, som i 2012 førte til indvielsen af den tilbygning
på 500 m2, som nu rummer fitnesslokale, spinninglokale, juniorklub, multirum
og depotrum.
Hallen fik hermed et tiltrængt løft i brugerskaren, som forøgedes ganske
væsentligt med de nye aktiviteter, der nu var plads til.
Denne tilbygning var kun mulig på grund af de mange penge, som var samlet
sammen gennem Hou Hallens Venners arrangementer i årenes løb.
I løbet af foreningens første 30 leveår er der indsamlet ca. 3.500.000 kr. heraf er ca. 90% tilfaldet Hou Hallen, mens de resterende er uddelt til diverse
andre foreninger i lokalområdet, specielt med henblik på at styrke
mulighederne for børn og unge.
Hvordan skaffes pengene
Hou Hallens Venner arrangerer årligt 3 arrangementer, som alle er baseret på
frivillig arbejdskraft.
Årets første arrangement er loppemarkedet, som
afholdes på en weekend i april måned i Hou Hallen.
Om lørdagen indsamles effekter ved at besøge
samtlige husstande i Hou og omegn. Inden de frivillige
går hjem sidst på eftermiddagen, er lopperne sorteret
og anbragt i overskuelige varegrupper i hallen.

Søndag formiddag sættes de sidste ting på
plads inden loppemarkedet åbner for salg fra
12.30 – 16.00. Derefter er der oprydning og
efterfølgende spisning for hjælperne.
Når salget er optalt, viser der sig altid at
være et flot overskud som resultat af
weekendens indsats.

Årets næste arrangement er overvåget P-plads under Tunø Festivalen, som
hvert år afholdes den 1. weekend i juli måned. Da færgeforbindelsen mellem
Tunø og fastlandet som bekendt udgår fra Hou, og da Tunø er en bilfri ø, er
der brug for mange parkeringspladser i Hou, når festivalen foregår.
Hou Hallens Venner afhjælper et stort problem med parkerede biler overalt i
byen ved at tilbyde overvåget parkering på havnen. Parkeringsvagterne sørger
for at udnytte pladsen optimalt, herved kan der være næsten dobbelt så
mange biler, som hvis der var fri parkering. Dette arrangement giver gode
penge i foreningens kasse, samtidig med at man undgår et P-kaos i byen.
Når sommeren er på sit højeste er det som sædvanligt havnefesten, der
præger bybilledet i Hou. Den 2. weekend i juli går det hvert år løs på Hou
Havn, som henover weekenden summer af liv og glade mennesker.
Havnefesten kaster hvert år et pænt overskud af sig, og er desuden et godt
socialt arrangement, hvor fællesskab og nye venskaber trives i stor stil.
Hvem står bag
Foreningens arrangementer kræver stor opbakning fra egnens borgere, ca.
300 frivillige deltager hvert år som hjælper i et eller flere af Hou Hallens
Venners arrangementer. Nogle hjælper med praktiske opgaver under
afviklingen af arrangementerne, mens andre også hjælper med planlægningen.
God planlægning er altafgørende for et succesfyldt arrangement, derfor er det
så vigtigt, at der findes mange engagerede borgere i Hou og Omegn.
Fra foreningens opstart i1987 og frem til starten af halvfemserne var Hou
Hallens formand Torben Lohmann samtidig formand for Hou Hallens Venner.

Formandsposten blev herefter overtaget af Kenn Davidsen, som bestred
posten i en kort årrække. I alle disse år var Anker Bøgholm en driftssikker
kasserer, der samtidig var medlem af hallens bestyrelse.

Siden midten af halvfemserne og frem til i dag har Jon Jensen været
foreningens formand og samtidig også styrmand for loppemarkedet og
havnefesten. I den næsten 25 år lange periode er foreningens regnskaber
blevet passet af henholdsvis Jens Jørgen Hansen og Jørgen Hasselbalch.
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