Formandsberetningen nov 2021
Høkerlaugets formål er at drive Høkeren og skabe et naturligt samlingssted for beboere og
turister i byen, og når det er muligt at donere ting og oplevelser til byen.
Høkeren er en succes. Vi har en ovenud smuk butik. Gode og sunde varer på hylderne,
økonomien er nogenlunde, men vores akilleshæl er stadig at få passere nok. Vi har og
har haft lige fra Høkerens begyndelse en dejlig flok engagerede, dygtige og søde passere,
og det har vi heldigvis stadig. Vi kan ikke takke vores flok af aktive Høkerpersoner nok.
Det gælder indkøbere, folk der deltager i praktiske gøremål, både i baggrunden med
Facebook, nyhedskommunikation og hjemmeside, som vi endda har fået en ny af med ny
hjemmeside-passer. Her skal lyde en særskilt tak til Erik, som i så mange år har passet
siden og tak til Anette for udarbejdelse af den nye. Og tak til jer, der kontrollerer vores
regnskaber m.v og folk, der rydder op, maler, gør rent, får tømt affald osv. og så i
særdeleshed kæmpe tak til indkøbere og passere. Også bestyrelsen skal have en stor tak
for at styre denne forening.
Men, som Olav på forrige års generalforsamling, og på mange generalforsamlinger før
den, måtte understrege: vi mangler til stadighed passere, og vi må gøre en ekstra indsats
for at skaffe nye og nok, så må vi sande, at vi ikke på det felt er nået i mål. Heldigvis giver
vores indsatser løbende resultater, og vores indførelse af et digitalt vagtskema har også
været med til at gøre det mere smidigt for vores passere. Men tiltagene har ikke været helt
nok, så vi har i det sidste år måttet ty til mandagslukninger i perioder, og på vores sidste
fællesmøde for mindre end en uge side, havde vi passersituationen som fokuspunkt. Her
blev vi enige om at føre en mere direkte hvervekampagne, hvor vi opsøger folk, der enten
har ytret velvilje om at blive passere eller nogen, som vi kunne forestille os, kunne
overtales til at indgå i vores passer-team, og fastholde kontakten til de enten er kommet
med eller klart har sagt fra. Olav er tovholder på denne indsats.
I det forgangne år har vi på skrift fået forlænget vores aftale med havnen, så vi foreløbig
kan være sikre på at have Høkerlokalerne i de næste 10 år, mod kun at betale for forbrug
af el, vand og renovation. Vi har til gengæld som tak for aftalen malet hele bygningen til
både havnens og vores egen store tilfredhed.
Vi har fået opsat et udendørs svaleskab, der kan holde vores grønsager friske i længere
tid.
Vi har fået opsat en turistinformations opslagstavle til stor glæde ikke mindst for turister. Vi
har også udvirket, at Højlyngsstien nu starter og slutter ved Høkeren og ikke oppe ved
Urmarken. Vi har fået udskiftet vores nedslidte og forældede computer med en ny.
Vi har fået flotte blomsterkasser, som bliver passet så fint, og er med til at gøre
Høkerpladsen indbydende. Ligeledes har vi fået markise foran vinduet, som både er med
til at skærme for lyset i forretningen, men endnu mere for at man kan benytte vores lille
ophøjede terrasse også i fugtigt vejr.

Vi er gået i gang med at tætne containeren og få ryddet op i den, så vi kan benytte den på
endnu bedre vis. Vi har kasseret vores gamle sæbekassebiler og bestilt nye, som Barny
har lovet at samle, når de skal tages i brug til foråret.
Arrangementmæssigt har vi efter den store corona-nedlukning igen kunnet gennemføre
mange af vores gode traditioner med musik på pladsen, Aarsdale-dag, loppemarked,
mostedag, græskarskæredag, knivslibning m.v. Stor tak til alle jer, der har været med til at
gennemføre alle disse arrangementer og gjort dem mulige. Som noget nyt afholdt vi under
EM i fodbold en storskærms fodboldoplevelse. Endvidere har vi haft et arrangement, hvor
vi udnævnte foreningens første æresmedlem, nemlig Olav Elvang, som tak for hans store
indsats som med-initiativtager til og mangeårig formand for Høkeren, og samtidig fik han
lov at beholde titlen som Oldermand.
Vi har genoptaget vores koordinationsmøder med havneforeningen og borgerforeningen.
Vores gode økonomi har bevirket, at vi kan donere penge til gode tiltag i byen. Bl.a. en
havnetrappe og tilskud til den kommende sauna, foruden at vi har kunnet give is til
indvielse af den renoverede legeplads og til børnediskoteksaften, arrangementer
hovedsageligt afholdt af borgerforeningen.
Jeg vil slutte med at ønske alt godt for fremtiden. Høkeren gør en forskel for Aarsdale, vi
er, som vi også gerne vil være, det naturlige samlingspunkt i byen. Og vi ønsker fra
bestyrelsen, at vi til stadighed kan være med til at udvikle dette sted til både fastboendes,
fritidsbeboeres og turisters store tilfredshed.
Frits

